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RESUM 
 
 

En aquest present treball de fi de grau pretenc donar a conèixer l'experiència professional 

adquirida durant 6 mesos de pràctiques en un sector de caràcter públic, com és l'Àrea de 

Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Martorell, on es treballa en el manteniment i el 

desenvolupament urbanístic municipal. 

 

El principal objectiu per a l'execució d'aquesta modalitat de treball, ha sigut la voluntat 

d'adquirir experiència professional en el sector de la rehabilitació, participant en l'execució de 

projectes reals, intervenint en la direcció d'execució de les obres i, en definitiva, podent  

treballar dins d'un nucli de treball real amb professionals experimentats del nostre àmbit. 

 

Mitjançant el treball diari durant aquests 6 mesos de pràctiques he tingut ocasió de participar 

en diferents projectes relacionats amb la millora urbana i edificada, com en són projectes de 

rehabilitació integral d'edificis, adequacions per a normatives, petites remodelacions i 

reparacions en edificis existents, així com en alguna petita intervenció en edificacions amb 

valor patrimonial. 

 

En aquests projectes he pogut arribar a conèixer amb més profunditat el nostre paper com a 

tècnics gràcies al treball diari, mitjançant la observació i la realització de tasques on en 

diferents situacions ens han sorgit problemes que hem hagut de solucionar, seguint els 

consells i explicacions dels companys i de l'aprenentatge personal que he hagut de realitzar, 

on en definitiva, puc arribar a afirmar que la millor manera d'aprendre és amb la pràctica, 

adquirint una bona experiència professional. 
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PREFACI 
 

Una de les principals motivacions per efectuar aquest Treball de Fi de Grau en la modalitat 

pràcticum ha sigut sobretot la possibilitat de poder intervenir en les actuacions de rehabilitació 

d'edificis reals amb totes les actuacions i coordinacions que això imposa, coneixent a 

professionals del nostre sector per intentar aprendre el màxim d'aquests. 

 

Vaig escollir realitzar les pràctiques en l'àrea de Territori i sostenibilitat en l'Ajuntament de 

Martorell per la relació que tinc amb aquesta població on sempre he viscut, del qual amb el pas 

del temps he pogut anar veient el seu creixement urbanístic. 

Em coneixia gran part de les edificacions existents de Martorell, així com en les que podria 

realitzar les actuacions de rehabilitació. Abans de decidir el tipus d'empresa amb que faria les 

pràctiques, em vaig informar dels edificis que actualment s'estaven rehabilitant i quins serien 

els futurs, dels quals en vaig trobar alguns de molt interessants, com n'és la rehabilitació del 

conjunt de Sant Genís de Rocafort, o la Casa Mestres, les quals s'expliquen en el present 

document. 

  

Així, en el present document es mostren els projectes i execucions d'actuacions realitzades en 

edificacions d'àmbit públic de Martorell, així com una breu introducció del sistema organitzatiu 

de l'entitat amb les tasques relacionades que he anat fent durant el període de pràctiques.
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1 INTRODUCCIÓ 

 
 
En el present treball de fi de grau exposo l'experiència viscuda durant 6 mesos de pràctiques en l'àrea 

de Territori i Sostenibilitat de l'ajuntament de Martorell, en la qual he pogut treballar amb grans 

professionals en el sector de l'edificació i de la rehabilitació. 

 

En la nostra carrera com a "Graduats en Ciències i Tecnologies de l'Edificació" no hem tingut 

prèviament la oportunitat de realitzar pràctiques externes amb altres empreses, cosa que trobo 

realment necessari en el nostre àmbit per a preparar-nos per a un futur laboral. Gràcies al treball final 

de carrera, vaig veure la oportunitat de poder realitzar dites pràctiques universitàries en un àmbit 

professional real. 

 

Els objectius d'aquestes pràctiques han sigut aconseguir l'experiència en l'àrea de la rehabilitació, per a 

completar i ampliar d'una forma pràctica els coneixements adquirits durant els anys d'estudi en la 

universitat. 

 

En la primera part del treball, essent l'empresa col·laboradora un ajuntament, introdueixo el seu àmbit 

d'actuació i a Martorell com a poble, per conèixer les seves característiques i la situació en la que es 

troba actualment, així com la part que correspon per entendre el funcionament d'un ajuntament i com 

repercuteix sobre l'àrea de serveis tècnics en la qual he estat treballant. 

 

Seguidament, exposo les tasques que he anat realitzant, la metodologia de treball amb les eines que 

he anat utilitzant  així com el meu aprenentatge durant el període de pràctiques, acabant amb un anàlisi 

relacionat amb tot el que he anat veient.  
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2 PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE 

MARTORELL 
 

 2.1 MARTORELL COM A POBLE 
 

 2.1.1 SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES 

Martorell és un municipi de la comarca del Baix Llobregat en la província de 

Barcelona. 

Limita per la seva banda nord, amb la població d’Abrera, per la banda sud 

amb Sant Andreu de la Barca, per la banda oest, amb Sant Esteve 

Sesrovires, i per la banda est, limitat pel riu Llobregat, amb el terme municipal 

de Castellbisbal (veure Figura 2.1.1). 

Actualment la seva població consta de 28.108 habitants i esdevé d’una 

superfície de total de 12,8 km2, el qual correspon a una densitat de població 

de 2195,94 hab/km2. 

Martorell és un punt de comunicacions de gran importància, on s’hi comuniquen la N-II de Barcelona a 

Madrid, l’Autovia A-2, l'autopista A-7, trobem la RENFE, els FCG i es el pas de tren d’alta velocitat 

(AVE). La situació de Martorell com a pas de comunicació ha generat en múltiple obres sobre aquesta 

població. 

∼ SITUACIÓ GEOGRÀFICA:  

Martorell es el punt de confluència entre el riu 

Llobregat i el riu Anoia, que el separen en tres 

sectors: la part nord, el pla situat sobre el riu 

Anoia; la segona, contacta amb la part del 

massís Garraf-Ordal; la darrera, a la vall baixa 

de l’Anoia (veure figura 1.2 i plànol 1 i 2) 

Ens trobem situats a la cruïlla que formen la 

depressió prelitoral i la vall del Llobregat. En 

quant a xifres geogràfiques correspon a una 

altitud a 56 msnm, i a una longitud i latitud de 

1,931731 graus i 41,474819 respectivament.  

 

2.1.2. DEMOGRAFIA. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 
 

La demografia de Martorell ha anat augmentant durant el temps, veient-se condicionada pels agents 

socials, polítics i de naturalesa humana. 

Comencem a tenir dades demogràfiques a partir de la meitat del segle XVI, quan arribà una forta 

immigració del sud de França. Al 1787, segons el cens de Floridablanca Martorell constava de 1987 

habitants i 270 cases. Al 1858 neix la colònia fabril de Can Bros, època de creixement demogràfic 

causat per la industrialització, en la qual s'hi registren 4136 habitants 10 anys més tard. 

En el segle XX ens trobem amb la crisi de la fil·loxera, on reflexem en l'any 1900 una població de 

3221habitants. La demografia va augmentant de forma uniforme fins al període de la guerra civil (1936-

39), per després començar a recuperar-se en el període de la post-guerra, on a l'any 1940 el número 

d'habitants puja a 5437. 

Al 1955 hi ha un increment de la població a causa de l'arribada de la població a Martorell de la resta de 

la península, el qual va fer incrementar la natalitat. Així, a l'any 1960, trobem 7926 habitants, cinc anys 

més tard, ascendeix a 10295, arribant a l'any 1970, on sembla estabilitzar-se la població en 

aproximadament 16000 habitants.  A partir del 2000, creix la població fins a l'actualitat, que consta de 

28.108 habitants. 

En el gràfic inferior (veure figura 1.3)  podem veure que la població creix uniformement fins a l'any 

1877. Decaurà  fins a l'any 1900, on tornarà a créixer d'una forma uniforme fins aproximadament als 

anys 60. A partir d'aquí, agafa una gran embranzida fins als anys 80, on s'estabilitza una mica, 

aconseguit posteriorment un gran increment de la població fins a l'actualitat. 
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Figura 2.2. 
Població de Martorell. Imatge del Vissir 

Figura 1.1 
Situació de Martorell dins 

del Baix Llobregat 

Figura 1.3. 
Gràfic de creixement de la població de Martorell. Dades extretes de l'Institut d'Estadística de Catalinya 
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DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I 

SOSTENIBILITAT 
 

2.2 L'AJUNTAMENT DE MARTORELL 
 

 2.2.1. FITXA INSTITUCIONAL  

 

- Organització:   Ajuntament de Martorell 

- Carrer:    Carrer del mur nº 61 

- Telèfon:    93 775 00 50 
 

- Alcaldia:    Il·lm. Salvador Esteve i Figueras 

- Grup municipal vigent: CIU (convergència i unió) 

 

 

 
 

 2.2.2 ORGANITZACIÓ INTERNA DE L'AJUNTAMENT 
 

Sistema organitzatiu i de gestió de l'ajuntament: 
 

L'ajuntament de Martorell consta del següent sistema organitzatiu: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.3. ACTIVITAT EN ELS ÚLTIMS ANYS  

 

Martorell ha anat creixent al llarg del temps, i ha anat desenvolupant-se mitjançant les noves 

edificacions i les actuacions urbanístiques corresponents. 
 

Tot seguit, mostro un gràfic que mostra el percentatge de projectes que s'han anat realitzant en el 

departament de Territori i Sostenibilitat des de l'any 2004 fins a l'actualitat en l'àmbit públic.  
 

Podem observar en el gràfic inferior (veure figura 2.2), que l'actuació en l'àmbit urbanístic i d'edificació 

municipal que més ha predominat en els últims10 anys són les relacionades dins l'àmbit de les 

rehabilitacions i remodelacions d'edificacions públiques.  Aquest gràfic correspon a una metodologia de 

millora contínua dels serveis urbans municipals que intenta preservar el patrimoni cultural del poble. 
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Tot hi així, també hi ha un alt percentatge d'actuacions en la via pública que hem de considerar. En 

aquests últims anys s'han anat millorant i adequant les carreteres i els camins de via pública de 

Martorell, adequant-los a la necessitat dels ciutadans. 

Com era d'esperar, el menor percentatge d'obres executades se l'emporta l'obra nova. Això és degut a 

la càrrega de temps i l'elevat cost que una construcció d'aquestes característiques necessita. 

En quant al percentatge anomenat "altres", s'han inclòs reparacions i diferents projectes fora dels 

àmbits principals. 
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URBANS 

MEDI AMBIENT 
 I HABITATGE 

SEGURETAT 
CIUTADANA, 
PROTECCIÓ 

CIVIL I 
MOBILITAT 
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RÈGIM 

INTERIOR 

PROTECCIÓ 
ECONÒMICA 
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TURISME I 
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SOCIAL 

SALUT 

CULTURA 

JOVENTUT 

ESPORTS 

I·lsm. Salvador Esteve 

Figura 2.1 
Ajuntament de Martorell  i escut oficial. 

Figura 2.2 
Gràfic d'actuacions segons tipologies de treball. 
Dades extretes de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat.  
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2.3. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

2.3.1. ORGANIGRAMA DE L'ÀREA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2. RECURSOS HUMANS: programa funcional 

 

Dins l'àrea de Territori i Sostenibilitat hi trobem el següent àmbit professional: 
 

- Cap d'àrea: 
 

És l'encarregat de coordinar l'àrea de territori i sostenibilitat amb els òrgans de govern de l'ajuntament i 

de dirigir als treballadors de la seva àrea, donant les pautes i directrius per a la realització de projectes i 

dels treballs que es realitzen. 

Forma part de l'equip tècnic d'edificis i realitza juntament amb aquest els projectes que es posen en 

marxa, tant en execució de projecte com en obra. És l'arquitecte municipal. 
 

 

 

 

 

 

- Planificació del territori 
 

És el departament encarregat de planificar l'actuació urbana en tot el seu àmbit.  

S'ocupa de modificacions del pla general urbanístic, comprovacions i revisions, etc. 

La seva plantilla consta d'un delineant, un arquitecte i un arquitecte tècnic.  

Actualment estan treballant sobre la revisió del PGOU (pla general organització urbanística). 
  

- Qualificació urbana 
 

És l'àrea de l'ajuntament destinada a la via pública.  

La seva feina consisteix en planificar, organitzar, millorar i realitzar les reparacions necessàries dels 

carrers, camins, parcs i dins de la via pública de Martorell. 

Per a l'execució consten de dos arquitectes tècnics de qualificació urbana i un ajudant administratiu. 
 

- Inspecció de Llicències: 
 

S'encarrega de la comprovació de les llicències municipals pertinents relacionades amb l'ús dels 

edificis. Consta de dos arquitectes tècnics. 
 

- Enginyer de llicències: 
 

S'ocupa de la confecció, revisió i modificació de les llicències relacionades amb les instal·lacions dels 

edificis i de la via pública. 

Treballa en la confecció de tot l'àmbit d'instal·lacions en la realització d'un projecte. 

Consta d'un enginyer industrial d'instal·lacions. 
 

- Tècnics d'edificis municipals: 
 

S'encarreguen tant del manteniment com de la reparació dels edificis existents i treballen sobre els 

nous projectes a edificar o rehabilitar. 

Consten d'un arquitecte tècnic, un aparellador i de dos arquitectes i un ajudant administratiu per a la 

confecció dels treballs. 
 

- Territori cadastre: 
 

El departament de cadastre consta d'un delineant el qual s'encarrega de donar ajut als treballadors de 

l'àrea de territori i sostenibilitat en quant a delimitacions territorials, propietats i límits de cadastre, etc. 

També s'encarrega de donar suport al departament de planificació i de territori. 
 

- Medi ambient: 
 

Els tècnics en medi ambient s'encarreguen de millorar la qualitat ambiental, realitzant actuacions en el 

medi natural, gestionant tot l'àmbit d'animals, fent campanyes de sensibilització, educació i control de la 

qualitat ambiental. 

Tècnics d'edificis Mpals 

Administratius 

Administratius 

Planificació territori 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

CAP D'ÀREA : Rodrigo Alaminos 

 

PLANIFICACIÓ 
URBANÍSTICA I 

SERVEIS URBANS 

 

 
MEDI AMBIENT I 

HABITATGE 

REGIDOR   
Xavier Fonollosa 

REGIDORA   
Síria Sanz 

CAP D'ÀREA   
Rodrigo Alaminos 

CAP D'ÀREA   
Glòria Carrera 

Territori - Cadastre 

Qualificació urbana 

Inspecció llicències 

Enginyer llicències 

Tècnics medi ambient 
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2.3.3. RECURSOS INFORMÀTICS 

 

 - Organització de la informació 

L'àrea de serveis tècnics de l'ajuntament de Martorell, consta de molts treballadors els quals es 

dediquen cada un, a cobrir una funció dins d'aquest: un encarregat d'edificis, l'encarregat de direcció 

d'execució d'obres, encarregats d'urbanisme, d'instal·lacions, de via pública,... 

Tots els ordinadors dins de l'ajuntament s'organitzen mitjançant diferents xarxes a les quals cada 

departament accedeix a la seva corresponent. En el departament de serveis tècnics, on realitzo les 

pràctiques, tenim accés a tres servidors principals, la "ST", que és la xarxa del departament de serveis 

tècnics on es guarden els arxius més actuals, la "Public", que és la xarxa en la que estan connectats 

tots els treballadors de l'ajuntament, i la del "tcq" (veure Figura 2.3.1) 

 

 

 

Dins de la carpeta de serveis tècnics "st" s'organitzen per altres subcarpetes, en les quals es divideixen 

en diferents aspectes segons la temàtica. Per exemple, hi trobarem diferenciades les carpetes de 

"Projectes i obres", "Gestió urbanística", "topogràfics", etc.  

Seguint el mateix esquema de nivells, arribem a partir d'aquests, a accedir a les carpetes dels projectes 

en el quals treballem, organitzades per any d'execució i per títol de projecte. Posant un exemple, per 

arribar a la memòria del projecte d'execució del col·legi Montserrat anirem a: -st \ Projectes i obres \ 

projectes \ 2014_Correa \ 01_Memòria \ memòria.txt.  

Amb aquest sistema d'organització tots els treballadors tenim accés als documents creats i modificats 

per un altre persona. 
 

 - Software 

 

Els dos programes bàsics que utilitzem en l'ajuntament són: 

 - Office: per a generar els documents de text, fulles de càlcul i per a la gestió del correu 

 electrònic. 

 - AutoCad: per a la representació gràfica. 

 - TCQ de l'Itec: per a la execució de pressupostos (amb la base de dades 2014) 

VALORACIÓ PERSONAL: 

El primer que em vaig trobar a l'arribar a l'ajuntament, va ser que treballaven la majoria amb uns 

recursos limitats d'informàtica. Poc a poc, els hi han anat millorant les condicions de treball, però tot hi 

així, considero que no hi ha gaire criteri en les decisions que els encarregats d'informàtica han pres. 

Per exemple, per a poder treballar amb el programa de pressupostos TCQ, només tenim una llicència a 

l'accés del banc de preus, i som cinc treballadors que usualment el fem servir. Per aquest motiu no 

podem accedir les vegades que són necessàries, i això comporta que s'endarrereixi la nostra tasca. 

Per altra banda, es van comprar vàries llicències del nou AutoCad 2015, cosa que considero correcte 

en el cas que es disposi de material informàtic que aguanti el pes d'aquests. Crec que és prioritari el 

poder utilitzar els programes necessaris per a treballar varies persones a la vegada en bones 

condicions, que disposar d'una innecessària versió avançada d'un programa que no tots poden fer 

servir actualment, ja que no són adequats als seus recursos d'informàtica. 

Mica en mica, però, veig que es van substituint alguns ordinadors, realitzant millores en software i 

comprant llicències per a la renovació dels equips. 

 

 -  Opinió i proposta de millora del programa TCQ: 

He aprés a utilitzar el programa TCQ en l'estada de pràctiques, i amb el temps que porto fent-lo servir, 

l'he trobat molt útil pel fet d'estar relacionat amb una base de dades com la de l'Itec, i pels llistats que 

arribem a generar. No és un programa de un maneig còmode, ja que considero que es podrien millorar 

en molts aspectes, però és bastant intuïtiu i bàsic, i et permet jugar bastant amb els preus i els 

rendiments. 

Pel que fa al seu ús he trobat a faltar una manera de gestionar el pressupost entre empreses.  Per 

exemple, no podem importar al TCQ un pressupost que s'hagi efectuat amb l'"excel", la qual cosa fa 

que el pressupost de qualsevol empresa que no disposi d'aquest programa no sigui compatible, acaba 

generant complicacions i pèrdua de temps. Dins el programa realment existeix una opció per a 

importar-lo d'un Excel, però sempre ens ha dut problemes. 

Això ens va ocórrer en el projecte d'ampliació de l'edifici 1 del torrent de llops, en el qual, totes les 

instal·lacions les va proposar una empresa externa i ens va passar el seu pressupost en "Excel". No 

vam tenir manera d'importar les seves dades al TCQ, pel qual vam haver d'anar incorporant totes les 

seves partides una per una per a poder plasmar-la en el nostre pressupost de projecte, la qual cosa 

ens va fer perdre molt de temps. 

 
 

Figura 2.3 
Tres xarxes internes de l'organització informàtica de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat 
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2.4. LES MEVA TASCA DINS DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT. 
 

 2.4.1. DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT:  
 

Dins  del departament de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Martorell, trobem diferents àrees de 

treball. En el meu cas, em trobo situada en l'àrea de Territori i sostenibilitat en la regidoria de 

Planificació urbanística i Serveis Urbans.  

La meva tasca dins d'aquest departament, ha sigut donar suport als tècnics d'edificis, principalment en 

despatx, en la realització dels projectes.  

2.4.1.1.  Amb qui he treballat? 

Per a realitzar aquestes feines, he contat amb l'ajut del meu tutor, Rafael Palao, el que m'ha anat 

explicant i tutorant durant l'estada de pràctiques. També he contat molt amb l'ajut de M.T., tècnic 

d'edificis, amb el que he pogut treballar molt en temes constructius de projecte i en confecció de 

pressupostos.  

Dins de les diferents tasques que he anat realitzant, he pogut treballar amb diferents companys, els 

quals cadascú treballa en un àmbit corresponent. 

A continuació, exposo les meves tasques segons amb el departament o àrea amb el qual he anat 

treballant: 

 

~ Arquitecte tècnic municipal, Rafael Palao (tutor de pràctiques): 

 

S'encarrega dels edificis municipals. Normalment esta treballant a peu d'obra però s'encarrega també 

de la realització i la supervisió dels projectes,  s'ocupa de l'àmbit de Seguretat i Salut i Plans 

d'autoprotecció, així com de temes de càlcul estructural, etc. 

Al començament de les pràctiques vaig estar treballant principalment al seu costat. Inicialment em va 

començar a ensenyar la metodologia de treball i la organització dins la oficina. 

Amb ell he tocat diferents aspectes: 

 

 

 

 

  - Realització de projectes: 
 

Hem treballat sobre projectes com el de la "Farmàcia Bujons", "Casa Mestres", "Remodelació de les 

oficines de la seu del PMAPM", "Can Nicolau", del "Castell de Rocafort" i la "Torre de Santa Llúcia". 
 

Segons el projecte, iniciàvem el treball anant a fer un corquis per a l'aixecament gràfic de l'edifici, o 

simplement partíem d'uns plànols que disposàvem a la oficina, els quals els havíem de revisar i 

comprovar, per quadrar-los amb la realitat. 
 

  - Visites d'obra:  

Gràcies a les visites, es va realitzant un seguiment de l'obra, intentant minimitzar els problemes que 

sorgeixen al dia a dia. Si apareixia una anomalia o algun aspecte a millorar, es feia la conseqüent 

comunicació tant als operaris existents com al cap d'obra, i,  al arribar al despatx es realitza una fitxa de 

seguiment per a documentar-ne l'estat i l'anomalia trobada. 

Hem anat a fer algunes visites d'obra, per exemple a la "Casa Mestres". En aquesta ens vam trobar 

problemes en els acabats, que no s'havien executat correctament i en les instal·lacions, les quals 

s'havia de trobar un nou pas diferent al de projecte a causa de varis imprevistos. En els dos casos es 

va parlar amb els treballadors i els caps per informar dels canvis que havien de fer. 

Relacionades amb obres públiques, vam fer visites d'obra per a la remodelació de la carretera de la NII. 

Allà vam veure l'obra i funcionava correctament. Tot hi així, vam detectar que hi havia un problema de 

seguretat a l'obra, al veure passar un vianant pel lloc de treball. Immediatament es va comunicar al cap 

d'obra, i es va procedir a senyalitzar i a tancar l'obra correctament.  

Altres visites posteriors poden ser per exemple a l'edifici Correa, on ens trobàvem en el període de 

demolició.  Realitzant aquesta visita vam poder veure que una de les parets que nosaltres teníem com 

a divisòries era de càrrega, i a més apareixia al seu extrem un pilar que aguantava el pes d'unes 

jàsseres metàl·liques que no teníem contemplat.  

 

 - Treballs de camp: 

Els treballs de camp són aquells en els que hem hagut d'anar a l'obra a realitzar aixecaments per a 

complementar les dades per a la realització dels plànols i dels pressupostos. 

Els primers treballs van consistir en la realització d'aixecaments de parts dels edificis o zones 

d'actuació, on realitzàvem un croquis del que volem aixecar, el qual segons el cas el fèiem en el mateix 

moment, o des d'un arxiu imprès des de la oficina, fent les modificacions necessàries per a que 

s'assemblés a la realitat. 
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La segona part de l'aixecament consistia en la presa de dades. En el cas que fos un treball llarg i 

complicat d'arribar, treballàvem els dos un prenent i cantant mides, i l'altre dibuixant i grafiant les 

acotacions corresponents.  

En l'edifici de l'Escola Montserrat, vam anar en algunes ocasions a fer comprovacions topogràfiques 

per a establir els nivells entre forjats dels edificis, amb el que vam poder completar les seccions 

necessàries per als plànols. En aquesta tasca vaig poder utilitzar l'estació topogràfica per a treballar. 

- Informàtica: 

Un dels programes que més he fet servir en l'estada de pràctiques ha sigut el programa de 

pressupostos del TCQ  ("Temps, Cost i Qualitat").  

Els primers passos amb el TCQ els vaig fer juntament amb ell, que m'anava guiant i corregint la meva 

tasca mica en mica. Endavant vaig anar començant a fer els pressupostos amb més facilitat i poc a poc 

he anat aprenent les eines amb les quals treballar. 

En temes d'AutoCad, he notat que li he estat de bastant ajuda, ja que he vist que no acaba de dominar 

aquest programa. Així dons, la majoria de treballs que m'ha anat manant han sigut sobre tot treballs de 

representacions en AutoCad, amb el quals entre els dos hem anat agilitzant la feina. 

 

 ~ Arquitecte tècnic, M.T.: 

M.T. és l'arquitecte tècnic municipal encarregat del edificis de Martorell. Normalment està treballant 

sobre projectes, reparacions i qualsevol problema que sorgeixi en qualsevol edifici municipal, així com 

de les visites d'obra. 

Amb ell he pogut cooperar sobre tot en el projecte de Torrent de Llops, del qual en subdividien quatre 

projectes més, i que ens ha durat gairebé dos mesos de feina.  

En aquests projectes he treballat amb ell en gran part en l'execució dels pressupostos, amb el qual he 

pogut aprendre molts amb ell sobre aspectes constructius en l'execució de les obres, així com tot el 

tema pressupostari que comporta.   

Inicialment vaig començar a treballar amb ell amb el projecte de remodelació de les oficines de la seu 

del PMAPM, i posteriorment l'he anat ajudant en grans i petites tasques sobre tot relacionades amb 

comprovacions d'amidaments, execució d'estudis de seguretat i salut per alguns projectes, execució de 

plànols i les seves maquetacions. 

 

 ~ Enginyer, J.C. 

Amb l'enginyer hem treballat alhora de realitzar els plànols d'instal·lacions dels edificis i sobre la 

realització dels esquemes unifilars, del qual vaig demanar consell per a la serva representació. Em va 

explicar el funcionament dels sistemes d'instal·lacions i dels seus components, posteriorment hem 

treballat en la confecció dels plànols necessaris per a als projectes. 

Sobre tot hem realitzat junts en els plànols necessaris per al projecte de "Torrent de Llops" i de 

l'"Escola Montserrat". 

 

~ Delineant, M.P: 

 

El meu company de taula durant l'estada de pràctiques. És situat en el departament de planificació de 

Territori i Cadastre. Normalment acudeixen a ell els treballadors quan necessiten saber noms 

específics de propietaris, per saber les delimitacions entre propietats, topogràfics, etc...  

He estat treballant amb ell ajudant-lo amb comprovacions de planejament urbanístic, i posteriorment 

quan necessitàvem suport de personal per falta de temps a l'entregar certs projectes, i actualment està 

treballant en el nou planejament urbanístic de Martorell. 

 

~ Arquitecte adjunt, R.L.: 

Arquitecte que entrà a treballar al departament de serveis tècnics al quart mes de la meva estància de 

pràctiques. És ajudant de l'arquitecte municipal de Martorell.  

Amb ell he treballat conjuntament des de la seva arribada amb el projecte de remodelació del Complex 

Esportiu Torrent de Llops i la remodelació de l'"Escola Montserrat".  

Segons els plànols que ell anava modificant i les directrius les quals em mostrava, anàvem realitzant 

els canvis corresponents als projectes. 
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~ Arquitecte municipal i cap d'àrea, R.A.: 

És l'arquitecte municipal de Martorell, cap de l'àrea de Serveis Tècnics de Martorell.  

Ens dóna les pautes i les directrius per a realitzar els projectes, i en fa la revisió abans de la seva 

entrega. 

He pogut treballar amb ell amb el projecte de d''adequació de l'escola Montserrat", el qual treballà amb 

nosaltres en la confecció de documents normatius, memòries, i la revisió i modificació dels plànols que 

anàvem fent.    

 

~ Plantilla de Serveis Tècnics 

Dins del l'àrea de Serveis Tècnics, es compta amb molts treballadors més, que donen suport a l'equip 

tècnic, com els tècnics de qualificacions urbanes, inspectors de tècnics, enginyers i inspectors de 

llicències, altres tècnics en planificació del territori i els ajudants administratius. 

He treballat amb ells en petites tasques, sobre tot en les relacionades amb la planificació urbana. 

 

~ Consultes amb empreses externes 

 

Dins dels projectes que hem anat realitzant, hem hagut de demanar ajuda i informació a empreses 

d'instal·lacions, càlculs d'estructura, constructors, etc. per poder finalitzar-los.  

Aquestes consultes han sigut tant de caire constructiu com de pressupostos. 

 

Per exemple, en el cas de la Casa Mestres, em vaig haver de posar en contacte amb vàries empreses 

de construcció per a que ens fessin vàries ofertes per a l'execució d'unes divisòries de resines 

fenòliques per a uns serveis. 

 

En el cas d'altres empreses, per exemple, em vaig posar en contacte per a demanar suport en temes 

estructurals amb una enginyeria, així com amb el geòleg, al trobar necessàries la definició dels 

fonaments de l'edifici del "CE Torrent de Llops". 

 

 

 

 

 

2.4.1.2.  Projectes 

 

Els projectes que realitzem a l'oficina, venen incentivats  per la regidoria de planificació urbanística i 

serveis urbans que juntament amb l'arquitecte municipal, ens comuniquen els projectes a realitzar.  

El cap d'àrea (arquitecte municipal) s'ocupa d'organitzar el departament repartint entre nosaltres les 

tasques. 

 

El nostre treball consisteix en realitzar el projecte, que normalment disposa de les següents parts: 

- Treballs previs: 

- Memòria 

- Plànols 

- Pressupost 

- Annexes 
 

Durant el projecte, l'arquitecte municipal va controlant i revisant la nostra feina, fent les modificacions 

que creu oportunes, ja que és ell qui ens marca el pressupost i l'àmbit en que el projecte pot arribar. 

Quan el projecte és finalitzat, es fa un repàs total amb l'arquitecte, que finalment firmarà el projecte. 
 

Un cop és firmat per l'arquitecte, es presenta el projecte a la junta de govern, la qual és formada per les 

diferents regidories de l'ajuntament. Si el projecte és aprovat, depenent de les seves dimensions 

(segons el Real Decreto 1095/2001, de 12 de octubre, per el que s’aprova el Reglament General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  al no ser el seu import superior a 500.00.-€ no es 

necessari que el contractista disposi de classificació), es portarà a concurs per a que l'executi una 

empresa externa, o es realitzarà en el propi ajuntament amb els mitjans de que disposem.  
 

~ Treballs previs  

 

Els treballs previs per a l'execució d'un projecte comencen amb la recopilació de dades necessàries per 

a poder començar a treballar sobre un projecte. 
 

Podem actuar en molts àmbits de recopilació de dades: 

- Cerca de plànols i documentació de l'edifici a actuar: busquem en el nostre arxiu si existeixen 

plànols anteriors per a començar a treballar sobre el projecte.  
 

-  Comprovació de dades geomètriques: si no disposem de dades fiables de l'edifici, procedim amb 

l'aixecament gràfic. En canvi, si en disposem, anem a comprovar que aquestes siguin les 

correctes (en l'annex A  apartat A.1. mostro el croquis que vaig elaborar en les oficines de la seu 

del PMAPM). 
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Normalment hem hagut de modificar la majoria dels projectes antics ja que s'assemblen en una 

poca part a la realitat. Pel que he anat veient en el període de pràctiques, aquest és un dels 

passos més importants per a l'elaboració d'un projecte, en el qual de vegades no hem donat la 

suficient importància. A causa d'això, hem tingut alguns problemes posteriors alhora d'executar 

els projectes. 
 

Per exemple, en la realització del projecte de l'escola Montserrat, no vam pensar en comprovar 

els amidaments de l'edifici ja que havia estat reformat feia poc temps. Així, amb el arquitecte vam 

anar executant els plànols de projecte, fins que al sorgir-nos un dubte amb les dimensions de la 

fusteria que havíem de mantenir, vam anar-la a comprovar i ens vam donar compte que les cotes 

no quadraven, i que, en general les habitacions eren de superfície menor a la que teníem 

plantejada. Això ens va influir en l'àmbit de les sectoritzacions per incendis, que amb les 

dimensions reals de l'edifici, que, amb la ocupació que teníem, no arribàvem a complir la 

normativa de seguretat contra incendis. 
 

- Aixecament gràfic: quan volem agafar les dades reals d'un projecte, realitzem un aixecament 

gràfic on anotem tots els paràmetres que ens interessen  

El primer que realitzem és un croquis a mà alçada (si no disposem de cap plànol de referència), 

on mica en mica anirem anotant les distàncies (en l'annex A apartat A.2 es mostra un aixecament 

gràfic realitzat per al projecte de ca n'Oliveras i en el apartat A.3., un croquis realitzat al balcó de 

Can Nicolau, on es varen definir esquerdes existents). 

Per a la presa de dades generalment utilitzem el metre, la rodeta, el distanciòmetre i en alguns 

casos, si hem d'agafar cotes de nivell, l'estació topogràfica. 
 

- Dades tècniques externes:  en algunes ocasions, per exemple, necessitem obtenir un topogràfic o 

un geotècnic per a comença a fer el plantejament de l'edifici. En aquest cas, es contracta a una 

empresa externa per a que realitzi els treballs. 
 

Durant la meva estança de pràctiques he hagut de posar-me en contacte amb empreses de 

geotècnia juntament amb algunes estructuristes, el qual ens han donat valors de partida o 

consells per a poder plantejar els sistemes constructius. 

 

 

VALORACIÓ PERSONAL: 

 

En l'estada de pràctiques he hagut d'anar moltes vegades a fer els treballs previs d'un projecte, amb el 

qual he treballat sobre tot confeccionant croquis de l'estat real dels edificis.  

Normalment hi he anat jo sola, ja que amb les eines amb les que treballem actualment no requereixen 

dues persones. Tot i així, en ocasions hem anat dos treballadors a realitzar les tasques, quan hem 

hagut de agafar cots de nivells, treballs en exteriors (on de dia no es treballa bé amb làsers). 

Val a dir que en la majoria de cops en els que he anat, he hagut de tornar per comprovar algunes 

distàncies que em semblaven estranyes al traspassar-les a AutoCad, i tot i que haurien d'agafar-se 

totes el mateix dia, la proximitat a les obres en les quals treballem ens porta a agafar les necessàries i 

tornar-hi si hi ha algun problema. 

 

He treballat en la presa de dades de les oficines de la seu del PMAPM, en les de l'Escola Montserrat i 

altres treballs de comprovacions de preus contradictoris, execució de croquis per la representació de 

les lesions trobades en l'escola de Música Can Nicolau, etc.  

 

 ~ Memòria  

 

La memòria és la part del projecte on afegim tota la informació sobre aquest. 

Normalment tenim la memòria descriptiva, la constructiva i la d'execució, segons el projecte.  
 

En la memòria descriptiva apareix: 
 

- L'objecte del projecte, on es descriu l'obra i es mostren les seves dades principals; 

- Els agents que intervenen; 

- Els antecedents de partida i dades de l'entorn, on es fa una petita descripció de l'edifici i dels 

elements existents; 

- La qualificació i la zona urbanística; 

- La descripció del projecte programat, amb les característiques de que disposarà; 

- La normativa d'aplicació, 

- Descripció bàsica dels elements de que composen el projecte, en quant a sistemes estructurals, 

d'envolupant, compartimentació, acabats i instal·lacions; 

- El valor del pressupost (tant d'execució material com el de contracte) i el termini d'execució. 

 

En la memòria constructiva: 
 

En aquesta memòria exposem totes les solucions constructives amb que arribarem definir l'edifici, 

explicant els requisits dels sistemes de l'edifici. 

Els aspectes més importants que tenim en compte alhora de fer aquesta memòria constructiva, son els 

següents: 
 

 

- Treballs previs; generalment són els treballs d'enderroc necessaris o de desmuntatge 

d'instal·lacions, mobiliari, etc.. 

- Afectacions a la fonamentació; hem d'explicar si afectem a una fonamentació existent o en 

creem una de nova, amb les característiques i justificacions necessàries. 
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- Tipus d'estructura: també expliquem si afectem o no a l'estructura de l'edifici, i si en construirem 

una de nova, hem de justificar-la amb totes les característiques i descripcions  necessàries. 

- L'envolupant i els sistemes de compartimentació i acabats: on definim totes la tipologia de 

façanes i cobertes que tindrà el nostre projecte, així com les divisòries i els acabats de tot 

l'edifici. 

- Les instal·lacions:on surten justificats tots els sistemes d'instal·lacions que crearem o 

modificarem. Aquí podem introduir quines són les normatives a les que ens atenem i els càlculs 

que hem realitzat per a definir-les. 

   

En la memòria d'execució: 
 

 En els projectes que han adquirit més envergadura, hem realitzat a part, la memòria d'execució amb 

per a organitzar i planificar de forma temporal les tasques que hi realitzarem. Hi apareix: 

 

- L'estudi d'organització i desenvolupament de les obres: on expliquem les deferents  fases, 

amb la relació temporal de cada una; 

- El termini d'execució: la data final d'entrega de l'obra: 

- El pla de treball: on surten plantejades en un gràfic temporal totes les activitats  plantejades en 

el projecte. 

- El sistema de representació que nosaltres utilitzem és un diagrama de Gantt, amb el qual 

dividim per fases o mòduls l'estructura de l'obra amb el qual plantegem els treballs a  efectuar 

segons la seva duració i coordinació amb les altres activitats. 
 

 ~ Plànols 

 

En la part de la confecció dels plànols és on més he estat treballant. 

El projecte necessita la documentació gràfica per poder entendre tota la informació que volem 

representar, i que hem explicat a la memòria. 

 

Els plànols que incorporem als nostres projectes varien en cada un, però generalment són els 

següents: 
 

- Plànol de situació i emplaçament 

- Plànol d'estat actual 

- Plànols de distribució en planta 

- Plànol de cotes i superfícies 

- Alçats i seccions 

- Plànol de fusteria i serralleria 

- Plànol d'instal·lacions 

- Plànols de enderroc - nova construcció (si escau) 

- Detalls constructius 

- altres 
 

Juntament amb l'arquitecte tècnic i l'arquitecte adjunt (que és el que fa el disseny de l'edifici, o de la 

remodelació, amb la supervisió del cap d'àrea), ens encarreguem de confeccionar aquests plànols.  

Cadascú treballa sobre uns, sempre fent servir de referència un arxiu mare per no treballar de forma 

independent. 

 

Generalment, l'arquitecte treballa sobre la part de disseny de plantes i sobre els alçats. En el cas de 

les instal·lacions, contem amb l'enginyer municipal que és qui les dissenya.  

Aquests solen estar situats en la part d'annexes del projecte. 

 

VALORACIÓ PERSONAL: 
 

Els plànols d'un projecte son la base d'aquest, sense la representació gràfica del projecte no es pot 

definir completament. El que he vist durant les pràctiques és que sempre hem anat molt justos de 

temps per a finalitzar els projectes, i que realment la part gràfica "no és del tot necessària". 

Això ho puc dir, ja que el que realment es mira la Junta de Govern alhora d'aprovar el projecte és el 

preu final i el termini d'execució, i no es dona més importància a lo definit que està fet un projecte o si 

no hi son tots els plànols necessaris. 

Nosaltres hem hagut d'entregar projectes que, segons el meu criteri, no estaven complerts, ja que 

haurien d'haver tingut molts més plànols, com per exemple, en el projecte de Torrent de Llops, no 

vam poder incloure un plànol de fusteries, ni de detalls constructius, ni d'acabats de la coberta, entre 

altres. 

Val a dir però que tot estava valorat dins del pressupost,  i que aquest projecte s'havia de posar en 

concurs, pel qual a nosaltres ens interessava principalment l'aprovació. 
 

~ Pressupost 

 

El pressupost és bàsic per al projecte. Gran part de la meva tasca forma part de l'execució del 

pressupost. En aquest document hem de mostrar totes les partides del projecte, reflectint el preu i la 

seva justificació, així com l'amidament pertinent. 
 

El programa que nosaltres utilitzem en l'ajuntament, és el generador de costos TCQ de l'Itec, que 

treballa amb una banc de preus que estableix el mateix l'Itec. 
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L'estructura del pressupost s'organitza per capítols i subcapítols, i acaben finalitzant amb un preu total 

que s'anomena pressupost d'execució material. 
 

Aquest preu no té en compte el valor que s'ha d'afegir de benefici industrial, despeses i l'IVA.  

El preu final dons, ha de contar amb aquests paràmetres, essent aquest el pressupost per contracte, 

que és el preu final que hem valorat que costi el projecte. 
 

 

Un pressupost es divideix en cinc apartats principals per definir-lo completament:  
 

- L'estat d'amidaments; és on es reflexen totes les mides (en unitats, metres, metres quadrats, 

partides alçades,...) de les partides d'un projecte. 
 

És molt important organitzar les partides del TCQ i raonar tots els amidaments per a poder 

entendre posteriorment d'on surten les dades d'aquests, ja que si en un futur  (revisió del 

projecte o a peu d'obra), s'han de contrastar les dades, sigui el més entenedor possible. 

En el despatx ens ha passat en vàries ocasions que ens costava molt arribar a entendre com 

havien sigut calculats els amidaments, ja que no hi havia cap descripció. 
 

Aquesta és una de les parts on a partir de la pràctica he anat cada vegada intentant millorar les 

definicions que anava incloent en els pressupostos, ja que a vegades m'he trobat amb partides 

que jo mateixa havia fet, i que, després de fer un pressupost amb una gran quantitat de partides 

i de volent-lo repassar, no he sigut capaç d'entendre el que havia fet, amb el qual he perdut 

temps tornant-lo a calcular per assegurar-ho (en l'annex A, apartat A4.1. exposo un estat 

d'amidaments del projecte de les oficines de la seu del PMAMP.) 
 

- El pressupost: és el document on s'indiquen els preus finals de totes les partides, relacionades 

amb els amidaments efectuats en l'estat anterior i el preu unitari (en el  nostre cas, les bases 

de preus estan fixades per la base de dades de que disposa l''Itec", però son modificables, així 

que podem generar els preus més definits a les nostres  necessitats segons ens interessi). (en 

l'annex A, apartat A4.2. exposo un pressupost del projecte d'ampliació de les oficines de la seu 

del PMAPM) 
 

- El resum del pressupost: la diferència entre el pressupost i el resum del pressupost, és que en 

el pressupost hi apareixen els preus de totes les partides, així com dels capítols i subcapítols de 

que disposi. El resum del pressupost ens dona únicament els preus totals dels capítols (o 

capítols i subcapítols) de tot el pressupost (en l'annex A, apartat A4.3. exposo el resum de 

pressupost del projecte d'ampliació de l'edifici 1 del Torrent de Llops). 

 Aquesta eina l'he trobat molt còmode ja que podem veure el preu total de cada part del projecte 

en un sol full, veient de forma resumida tots els capítols.  En el cas del projecte del C.E. Torrent 

de Llops, per exemple, vam veure que els pressupost se'ns disparava en excés. El que vam fer 

va ser imprimir el resum del  pressupost, i d'allà vam veure que les partides d'instal·lacions ens 

pujaven molt més de lo esperat. Així vam fer les modificacions corresponents en projecte sobre 

aquest capítol fins que ens varen semblar raonables.  
 

- La justificació de preus: és on apareixen desglossats tots els preus unitaris d'una partida. La 

justificació de preus pot incloure material, mà d'obra o maquinària, les quals estaran justificades 

amb un rendiment i un altre preu definit en la unitat corresponent. Podem modificar les 

justificacions de la manera que ens interessi per arribar a justificar totalment la partida 

(en l'annex A, apartat A4.4. exposo una part de la justificació de preus del projecte d'ampliació 

de l'edifici 1 del Torrent de Llops). 
 

- L'últim full: apareix com a import final el total de pressupost per contracte (PEC). Hi apareixen 

desglossats els preus del pressupost d'execució material (PEM), el percentatge de despeses 

generals (13%), el percentatge de benefici industrial (6%) i el percentatge de IVA (21%) (en 

l'annex A, apartat A4.5.  mostro l'últim full del projecte d'ampliació de l'edifici 1 del Torrent de 

Llops) 
 

 

VALORACIÓ PERSONAL: 
 

Amb el que pogut veure, efectuar el pressupost és l'apartat que més temps comporta en l'execució d'un 

projecte.  

El pressupost s'hauria de fer quan el projecte ja està totalment definit, ja que cada modificació en el 

projecte pot comportar modificar moltes partides en un pressupost, tant en amidaments com en canvis 

de partides i justificacions de preus. 
 

La realitat és que en tots els pressupostos he fet, he hagut de modificar infinitats de vegades les 

mateixes partides, ja que a mesura que anàvem avançant, es modificaven coses que ja havia contat. 

Una de les causes que fa que haguem de treballar sobre el pressupost al mateix temps en que es 

realitza el projecte, és la falta de temps d'entrega dels projectes. 

 

~ Seguretat i salut 

  

En tot projecte hem de tenir en compte la vessant de la seguretat i salut entorn a una obra d'edificació. 

En cada projecte, hem realitzat un Estudi de Seguretat i Salut, o un Estudi bàsic de Seguretat i Salut. 

La confecció d'un o altre depèn dels següents paràmetres: 
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Realitzarem un Estudi de Seguretat i Salut si: 
 

- El pressupost d'execució per contracte és superior 450.759,07€ ; 

- Si la durada és superior a 30 dies laborables i tinguem més de 20 treballadors  treballant de 

forma simultània; 

- Si el volum de la mà d'obra és superior a 500 dies; 

- En el cas de ser una obra especial (túnels, galeries o preses) 
 

En els casos en que no tinguem ninguna d'aquestes especificacions realitzem un Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 
 

Tant en l'Estudi de Seguretat i Salut com en el bàsic, tenen: 
 

- Memòria descriptiva: on es mostren les dades del projecte, interpretació i valoració dels riscos i el 

valor del pressupost; 

- Pressupost de l'estudi de seguretat (nosaltres només hi posàvem els amidaments, el pressupost i 

el resum del pressupost);  

- Annex de normativa aplicable i plànols si escauen. 

 

VALORACIÓ PERSONAL: 
 

He realitzat tant la memòria com els pressupostos de seguretat i salut d'alguns projectes, com el del 

"replacement" del Torrent de Llops i el de rehabilitació de l'edifici 1 del mateix complex esportiu. 

El que més em va sorprendre al començament és que, tal i com ens han format a la universitat, 

nosaltres hem de redactar un estudi de seguretat i salut en funció de les característiques de l'obra en la 

que ens trobem, i això no es del tot cert en la realitat. 
 

En primer lloc vaig veure que el que utilitzaven per a fer les memòries era com una base, una plantilla 

la qual tenia tot l'apartat de definicions de projecte, de riscos laborals segons l'àmbit de treball i 

normativa aplicable, la qual anaven modificant segons la tipologia de l'obra. 

D'aquesta manera, s'estalviaven molt de temps al no redactar de nou els projectes, però tot hi així, 

considero que no acabava de quedar ben definides les actuacions ni els riscos. 
 

Un altre aspecte que em va sobtar, va ser que el primer dia que em van demanar que fes el pressupost 

per a un estudi de seguretat i salut, em vaig posar a fer-lo segons les dades del projecte amb els 

coneixements que hem treballat en la universitat, fins que l'arquitecte tècnic em va parar, i em va donar 

el preu final que havia de constar en el pressupost. 

Això em va sobtar ja que sempre havia pensat que a partir del nostre coneixement per efectuar un 

estudi de seguretat, respondríem amb les partides adequades per a dur-lo a terme, i que el resultat, 

donaria un preu que inclouríem al pressupost final de l'obra. 

La realitat ha sigut que he partit d'un preu fix que m'han establert, amb el qual he fet encabir totes les 

partides de l'estudi, en ocasions, incloent partides no necessàries per arribar al pressupost definit, i en 

altres, havent d'excloure partides que hauria considerat necessàries. 
 

 ~ Plec de condicions 
 

El plec de condicions marca les clàusules i condicions que s'accepten en un projecte. 

En elles, s'especifica com ha d'arribar cada material a obra, amb les seves característiques, etc. 
 

Aquest és un document que ens genera el mateix Itec. 
 

 ~ Control de qualitat 
 

És el document pel qual s'exigeix un control de l'obra executada, on s'especifiquen les proves tècniques 

que s'han de realitzar per assegurar la qualitat pautada en el projecte. 

Normalment s'indica en la memòria que el seu pressupost es basa amb un percentatge del pressupost 

final de l'obra. 
 

 ~ Fitxa de residus 
 

Per a regulació de la producció i de la gestió dels residus generem una fitxa en la qual s'avala tot 

l'àmbit de gestió de residus. (en l'annex A, apartat A5 exposo la fitxa de residus efectuada pel projecte 

d'ampliació de l'edifici 1 del Torrent de Llops). 
 

Aquesta fitxa de residus la executàvem mitjançant un arxiu base en "Excel" que tenim preparat en 

l'ajuntament, pel qual hem d'introduir les dades necessàries en base al nostre projecte. 
 

Els tipus de residus que generem són els següents: 

 

- Els provinents dels enderrocs totals i vials, executat per partides o per tipus d'habitatge: 
 

Si disposem de totes les partides d'enderrocs per material, valorem l'enderroc per partides ja 

que el resultat és més aproximat a la realitat. 
 

En el cas de disposar d'una petita edificació en la qual no l'hem valorat detalladament en el 

nostre pressupost, introduïm els m2 d'edificació segons la seva tipologia (segons si és un 

habitatge d'obra de fàbrica, de formigó, si és una nau industrial o si són vials). 

Normalment, al haver executat un projecte tenim totes les dades de les partides d'enderroc pel 

qual podem arribar a realitzar la fitxa per partides sense problemes. Tot i així, quan ens ha sorgit 

alguna petita edificació que no havíem valorat ho realitzàvem per tipologia d'edifici. 
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Això ens va ocórrer en el complex C.E. Torrent de Llops, en el qual en les obres d'urbanització 

dels camps de futbol, havíem de valorar els residus d'una petita edificació de 8m2, la qual per 

agilitzar la feina la vam considerar com a petita edificació aïllada amb una tipologia d'obra de 

fàbrica. Introduint els valors geomètrics, el programa automàticament ens va generar el tipus i 

les proporcions de residus diferents que surten d'una edificació d'aquestes característiques. 
 

- Els residus provinents del moviment de terres: 
 

Aquí separarem tots els tipus de residus segons les característiques del terreny (graves i sorres 

compactes o soltes, argiles, terres vegetals, pedraplens, etc.) 
 

- Els residus propis d'executar una obra de rehabilitació: 
 

Aquests no corresponen als residus que generem directament al enderrocar per exemple una 

paret de fàbrica en una obra de rehabilitació, sinó als residus que generem al executar la 

rehabilitació en quant a sobrants d'execució o embalatges. 

 

Calculem segons la tipologia de rehabilitació (segons si és integral, si només afecta a estructura 

o si no hi afecta, o és una reforma amb poc àmbit de rehabilitació) un coeficient de reducció de 

la superfície d'actuació a rehabilitar, per a valorar la quantitat de residus generats per les obres 

de rehabilitació.  

En el nostre cas, tant en el projecte de Torrent de Llops com el de l'edifici de l'Escola 

Montserrat, vam tractar aquest coeficient com a un 0.5, ja que o interveníem en elements 

estructurals. 

 

També incorporem els residus generats per les obres d'enderroc de forma percentual, que 

elegim nosaltres segons el projecte. En els cas per exemple, del projecte d'urbanització dels 

camps de futbol del CE Torrent de Llops (el qual no hi havia pràcticament enderrocs) vam posar 

un coeficient més baix que en el del projecte de rehabilitació de l'Edifici 1 del mateix complex 

esportiu, ja que contàvem amb molts més residus. En aquest últim cas el vam tractar d'una 

reducció d'un 15% (no pot sobrepassar més d'un 20%). 
 

- Els residus propis d'executar una remunta  o una ampliació lateral de l'edifici: 
 

En aquest apartat tenim en conte els residus que provenen d'executar obres d'ampliacions de 

l'edifici, tant de remuntes com de ampliacions laterals de l'edifici. 

En el cas del projecte d'ampliació de l'edifici 1 del CE Torrent de llops, realitzàvem una 

remunta de l'edifici, amb el qual vam considerar tota la superfície a construir sobre el nostre 

edifici. 
 

Mitjançant les dades que nosaltres  aportem al programa, i amb les dades de pes i volum 

aparent que el programa té associat, creem un volum total de residus amb els quals 

posteriorment avaluarem la seva gestió. 

 

Finalment, generem la fitxa que consta de : 
 

- l'avaluació i les característiques dels residus, on es mostra segons el tipus de residu 

 (materials d'excavació, d'enderroc, de construcció, etc.) i el seu pes i volum aparent; 

- l'inventari de residus perillosos, si n'hi ha; 

- la gestió dels residus, tant de la separació dels residus a obra com fora d'obra,  especificant la 

empresa que els gestionarà; 

- el tipus d'instal·lacions on s'emmagatzemaran a obra els residus; 

- el pressupost, on sortirà el volum total dels residus; 
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2.4.2. CASOS PRÀCTICS 

 

El motiu pel qual vaig elegir fer el present treball de fi de grau amb la modalitat pràcticum, va ser 

aprendre la vessant pràctica de la nostra carrera com a "Graduats en Ciències i Tecnologies de 

l'Edificació".  

Per això, presento la part pràctica vista durant el període de pràctiques, en la qual mostraré el 

desenvolupament que hem tingut alhora de realitzar els projectes, les problemàtiques i les solucions 

que hem anat adoptant, així com l'experiència viscuda realitzant les visites d'obra. 
 

En l'annex C es mostren en detall els projectes més importants en els que he treballat, amb totes les 

especificacions necessàries per al seu enteniment. 
 

Mostro els principals projectes per ordre cronològic: 

 

1. Projecte de rehabilitació de la Farmàcia Bujons 

2. Projecte de rehabilitació de la Casa Mestres 

3. Avantprojecte d'adequació del local a la plaça de la vila 27-29 com a  oficines de la  seu del 

PMAPM, 

4. Escales exteriors del Molí Fariner 

5.  Adequació Ca n'Oliveras a la Llei 3-2010 

6. Complex esportiu Torrent de Llops 

7. Adequació de l'escola Montserrat a la nova secció d'institut de Martorell. 

8. Ordenació i rehabilitació del Castell de Sant Genís de Rocafort 

9. Intervenció en l'entitat del Club Natació de Martorell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Projecte de rehabilitació de la Farmàcia Bujons: 
 

Aquest projecte forma part d'una primer actuació que es va realitzar 

anteriorment en la Farmàcia Bujons. La farmàcia va patir un incendi 

pel qual es va haver d'actuar sobre el sistema estructural.  

En el moment en el que vaig arribar a les pràctiques, ja s'havia 

rehabilitat l'estructura d'aquesta: havien substituït el sistema 

tradicional de biguetes i revoltons per un forjat reticular que 

recolzava sobre els pilars metàl·lics. 

 

A partir d'aquí, partíem de la decisió d'adaptar la superfície de la 

farmàcia, a una espai destinat, en planta primera, a sales 

d'exposició - museu (rere la botiga), espais de despatx i zona de 

serveis. En la planta soterrani es destinaria com a sala polivalent i 

per ús de magatzem. 

 Es pretenia mantenir a l'entrada l'aspecte original d'aquesta, 

conservant el mobiliari i fent, i aules de conferències. 

 

 

∼ PRIMER CONTACTE AMB EL PROJECTE 

 

El primer dia el tutor em va portar a veure l'estat actual en que es trobava la farmàcia.  

En la meva primera em va sobtar el canvi de sistema estructural de la farmàcia, en la qual m'esperava 

veure un sistema estructural tradicional. Es podien veure en les parets les marques de les bigues que 

anteriorment quedaven encastades en la paret de càrrega. 

S'havien executat ja els pilars metàl·lics que sustenten l'estructura principal amb la protecció ignífuga 

pertinent. També hi havia la resta de mobiliari, alguns dels quals encara s'havien d'emportar per que el 

fuster els recuperés, per a la posterior reconstrucció de la farmàcia. 

 

Com a tema de seguretat, val a dir que quan vam entrar no hi havia il·luminació en tot l'edifici, i en 

general, no es podia considerar un espai net i ordenat. A causa de la foscor i del perill a ensopegades i 

punxades, no varem baixar a la planta soterrani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1.1. 
Façana de la Farmàcia Bujons  
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En la imatge inferior (Figura 2.4.1.2.) es pot veure l'estat actual en que es trona la farmàcia avui dia, en 

el qual hi veiem dues parts ben diferenciades temporalment, l'antiga estructura  i la nova. 

(en la part inferior de la pàgina, Figures 2.4.1.3./4./5./6./7.  es mostra l'estat actual de l'edifici)  
 

 

 

 

 
 

∼ CONFECCIÓ DEL PROJECTE: 
 

 

En l'inici d'aquest projecte, vam començar a treballar en la confecció dels plànols següents: 

- Plànols de distribució, cotes i superfícies 

- Estructura 

- Fusteria 

- Acabats de paviments, cel ras i paraments verticals 

- Instal·lacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durant l'execució d'aquest projecte, vaig començar a aprendre el sistema de referències externes que 

feien servir per a treballar en tota l'oficina. A partir de les dades que em va donar, vaig poder anar 

executant tots els plànols necessaris. 

El plànol d'estructura consistia en crear un nou forjat situat en l'actual forat d'escala, el qual va calcular 

el meu tutor mateix. Em va sobtar que no es fes cap tipus de comprovació de l'estructura, i que els 

detalls constructius que vam posar als plànols, eren els definits per "cype", i no els vam executar per les 

mateixes condicions reals del nostre edifici, que seria com jo ho hagué fet. El tutor es basava amb la 

seva experiència professional i el control directe en l'obra . 

 

∼ VISITES D'OBRA I OBRA FINALITZADA: 
 

 

A dia d'avui no s'ha aprovat el projecte de rehabilitació de la Farmàcia Bujons, pel qual no han 

començat les obres. 

 

∼ VALORACIÓ PERSONAL: 
 

 

Aquest projecte va ser el primer amb el que vam estar treballant amb el meu tutor de pràctiques, amb el 

qual em va començar a explicar la seva metodologia de treball, com per exemple el sistema de 

referències externes que fan servir. 
 

Treballant sobre aquest projecte, he tingut la oportunitat d'anar a visitar l'edifici i de treballar sobre les 

seves característiques, així com en una intervenció estructural del mateix, pel que considero que ha 

sigut una bona manera d'introduir-me en la feina. 

En l'annex final de plànols, "DG 2.1" incloc  alguns dels plànols que vaig fer sobre aquest projecte de 

rehabilitació. Incloc els plànol previ a la rehabilitació (plànol d'estat actual), el plànol de cotes, 

d'estructura i de fusteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Figura 2.4.1.2. 
Interior de la farmàcia Bujons on poem veure l'estat actual d'aquesta. 

Antiga estructura: 

1. Parets de càrrega  

2. Encastament antigues 

bigues 

 

Nova estructura: 

3. Forjat reticular 

4. Pilar metàl·lic HEB 

Figura 2.4.1.3. 
Estat Actual. Forat d'escala 

Figura 2.4.1.4. 
Estat Actual. Planta Soterrani, magatzem. 

Figura 2.4.1.5. 
Estat Actual. Estructura. 

Figura 2.4.1.6. 
Estat Actual. Accés exterior a la planta soterrani. 

Figura 2.4.1.7. 
Estat Actual. Sala pricipal. 
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2. Projecte de rehabilitació de la Casa Mestres: 
 

 

La rehabilitació de la Casa Mestres  (Figura 2.4.2.1) 

provenia de la necessitat estructural sobre aquesta de 

reforçar els forjats de l'edifici, que es trobaven en un estat 

deficient. A partir d'aquí, es va proposar la rehabilitació 

integral de l'edifici, que contemplava actuacions re reforç de 

forjats, rehabilitació de les façanes i l'obertura a la façana 

davantera,i a la substitució d'un mur pati posterior per a una 

reixa. 

En el moment que vaig arribar, ja estaven executades les 

dues primeres parts del projecte, pel qual, vaig intervenir en la part final d'acabats interiors, i de la 

creació de l'obertura i de la reixa exterior de l'edifici. 

 

∼ PRIMER CONTACTE AMB EL PROJECTE 

 

Abans de la visita a la Casa Mestres, el meu tutor em va estar explicant totes les actuacions que havien 

executat en l'estiu anterior, amb el qual havien reforçat el forjat, mitjançant un canvi en el sistema de 

treball d'aquest, fent treballar l'estructura existent de fusta a flexió per la seva part inferior, i incloent una 

nova capa de compressió de formigó armat per la superior, que deixaria la fibra neutre en el seu punt 

mig, on es col·locarien els elements de connexió formats  per  uns perns metàl·lics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ CONFECCIÓ DEL PROJECTE: 

 

En quant a la confecció d'aquest projecte, vaig treballar sobre els aspectes següents: 

- Substitució del mur del pati posterior per a una reixa per permetre la visió entre l'interior i l'exterior 

d'aquest: es varen modificar els plànols existents i es va preparar la maquetació per a presentar la 

nova proposta a la directora del centre d'avis. Vaig fer també la part del pressupost per deixar 

definides les partides d'obra que eren necessàries. 

- Remodelació del pati, canviant la rampa existent per una  de diferent geometria, creant unes noves 

baranes, i modificant els escocells existents fen-los arribar a cota de terra: es van presentar els 

plànols juntament amb els de modificació de la tanca exterior. 

- Creació de obertures de la façana que dóna al carrer del Mur, les quals es recuperaria la mida 

original de les dues laterals, i es substituiria per una porta per a facilitar l'accés a l'edifici. Aquestes 

finestres laterals havien sigut tapiades per una part. Vam anar amb el tutor a fer un croquis per 

assegurar que les dimensions eren correctes, i demanar així les noves fusteries. 

- Creació a la planta primera d'una zona de serveis: vaig preparar tant els plànols com el pressupost 

per a definir les obres d'execució d'una zona de serveis. 

 

Es pot veure en les imatges inferiors les actuacions sobre la Casa Mestres que varem executar, en la 

substitució del mur per a la reixa i en l'adequació de les noves obertures (Figures 2.1.2.2./3./4./5./6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.2.1. 
Casa Mestres  rehabilitada. 

Figura 2.4.2.2. 
Estat inicial del mur del pati exterior. 

Figura 2.4.2.3. 
Obra acabada de la nova reixat. 

Figura 2.4.2.4. 
Estat previ rehabilitació d'obertures. 

Figura 2.4.2.5 
Estat d'obra. creació noves obertures 

Figura 2.4.2.6. 
Rehabilitació finalitzada. Obertura principal. 
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∼ VISITES D'OBRA I OBRA FINALITZADA: 

 

En la primera visita d'obra que vam fer amb el meu tutor, ens vam dirigir a la Casa Mestres, on anàvem 

a comprovar l'estat de les obres d'acabat de l'edifici, on ens vam trobar amb l'arquitecte tècnic de 

l'empresa constructora que portava el projecte. 

 

El primer en que ens vam fixar a l'arribar a la casa, és que 

l'acabat exterior de l'edifici no havia quedat bé, ja que no 

s'havia procedit a arreglar les imperfeccions de l'edifici, sinó 

que només s'havia pintat a sobre, pel que no es va acceptar 

aquesta feina com a correcte (Figura 2.1.2.7).  

Entrant dins de l'edifici, ens varem veure amb l'arquitecte, amb 

el qual vam començar la visita a obra.  

   El primer pas que es va comentar amb l'arquitecte, va ser el pas 

de les instal·lacions de coure de les sortides de fum de la caldera, el qual es va decidir el seu nou 

emplaçament en la segona planta.  

A més, vam veure en el servei que hi havia una clau de pas el qual  tenia pèrdues, Ia qual embrutava la 

nova paret, amb el que s'havia de procedir a avisar el lampista per a la seva reparació (Figura 2.4.2.8). 

Un altre aspecte que vam veure, es que l'acabat de les fusteries 

tampoc estava ben executat al no haver preparat la fusteria 

abans de pintar-la.  

Pel que vam veure, també hi havia aspectes de seguretat a 

millorar. El pintor que estava pintant el sostre treballava sobre 

una bastida tubular,ben immobilitzada, però sense baranes de 

seguretat ni cap tipus de protecció conra caigudes a diferent 

nivell, a una altura que superava els tres metres.  

 

Un cop havent finalitzat la visita d'obra, vam tornar al despatx i 

vam procedir a realitzar l'acta de la visita d'obra, en la qual 

s'especificaven les incidències que havíem vist, així com les 

clàusules i acords als que vam arribar. (s'adjunta en l'annex A, 

apartat A6, l'acta que es va realitzar al finalitzar les obres). 

 

 

 

∼ COMENTARI PERSONAL: 

 

 

Tot i que quan vaig començar les pràctiques ja s'havien executat els treballs de rehabilitació de forjats, 

manteniment de coberta i façanes, he tingut la oportunitat de treballar sobre aquest edifici, amb el qual 

el meu tutor de pràctiques em va estar explicant totes les obres que ja havien executat. 

He incorporat tota l'execució d'aquest projecte ja que em sembla un projecte molt interessant i sense 

dubte és  un exemple visual del que hem après en la universitat. 

 

Amb aquest projecte he pogut veure les relacions i coordinacions entre les diferents empreses, així 

com també reconèixer les faltes i errors que s'han realitzat en obra, les quals després els hem pres 

notificació i n'hem realitzat l'acta corresponent. 

Hem realitzat vàries visites en aquesta obra, les quals he pogut veure com es desenvolupa l'execució 

de l'obra des del moment en que realitzem els canvis projectuals. 

 

En l'annex final de plànols, "DG  2.2" incloc  alguns plànols efectuats sobre aquest projecte, on es pot 

veure l'estat actual del pati exterior i de l'accés a l'edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.2.7. 
Error acabat d'obra. Pintat superficial 

Figura 2.4.2.8. 
Pèrdues d'aigua de la clau de pas. 

Figura 2.4.2.9. 
Estat inicial del pati. 

Figura 2.4.2.10. 
Nou pas de rampa i modificació dels escocells. 
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3. Avantprojecte d'adequació del local a la plaça de la vila 27-29 com a  oficines  

de la seu del PMAPM, 
 

 

El següent projecte tracta de l'adequació d'unes oficines situades en la 

planta primera d'un edifici situat a la plaça de la vila de Martorell. 

Aquest local conformava abans l'espai destinat a l'escola d'arts plàstiques 

municipals, després que haguessin hagut d'incorporar-se en aquest edifici a 

causa d'un problema estructural en l'edifici on realitzaven les seves 

activitats. Un cop solucionat el reforç de l'estructura de l'edifici, queda lliure 

per a un nou ús, en aquest cas, per a utilitzar-lo com oficines de la seu del 

PMAPM (Figura 2.4.3.1). 

 

∼ PRIMER CONTACTE AMB EL PROJECTE 

Els primers treballs en que va consistir la meva feina dins d'aquestes oficines van ser els treballs previs 

del projecte, pels quals havia de comprovar els plànols actuals que teníem al nostre abast. 

El primer dia, el tutor em va portar a l'edifici, i em va ensenyar tot el que havia de tenir en compte alhora 

d'agafar la presa de les dades (les Figures 2.4.3.2./3./4./5./6. són fotografies de l'estat actual del local). 

 

∼ CONFECCIÓ DEL PROJECTE: 

En aquest projecte he treballat sobre bàsicament els següents aspectes: 

- Presa de dades: els plànols amb els quals partíem no corresponien a la realitat, pel qual vaig anar 

a prendre tots els amidaments per a poder realitzar un nou projecte. Per tal d'intentar aprofitar les 

instal·lacions existents, vaig prendre també totes les dades necessàries per representar-ho en un 

plànol. Vaig començar a executar els croquis per a agafar totes les dades que ens interessaven en 

el projecte: la situació dels elements estructurals i divisòries, i les instal·lacions existents de l'edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

- Modificació dels plànols existents: un cop havent agafat totes les dades, vaig procedir a la 

representació d'aquestes amb AutoCad, amb el qual vaig realitzar el plànol d'estat actual de 

divisòries i instal·lacions. 

- Confecció dels plànols de projecte: basant-me amb les indicacions de l'arquitecte i l'arquitecte 

tècnic municipal, que varem traçar les bases del disseny de les oficines, vaig anar realitzant els 

plànols de distribució, cotes i superfícies, instal·lacions i de nous elements - enderrocs. 

- Pressupost: A partir dels arxius que prèviament havíem fet, vaig executar el pressupost de les 

obres necessàries per a la reforma del local, fent primer un esquema de l'estructura de l'arbre 

del pressupost, i dels capítols que contindria. 

 

∼ VISITES D'OBRA I OBRA FINALITZADA: 

A hores d'ara encara no ha sigut presentat aquest projecte a la junta de govern, pel qual no s'ha 

començat a executar. 

De moment, no es preveuen en curt termini les obres de rehabilitació del present projecte. 

 

∼ COMENTARI PERSONAL: 

He estat molt a gust realitzant les tasques d'aquest projecte ja que he pogut treballar sobre ell en totes 

les parts (treball de camp, projecte i pressupost) , el qual m'ha donat alhora de treballar una certa 

independència alhora de realitzar les feines. 

Tot i així, en aquest projecte m'ha faltat haver pogut desenvolupar el projecte fins al final del procés, de 

realització de l'obra, la qual també hagués estat interessant de fer. 

 

Està adjuntat en l'apartat A2 de l'annex A el croquis que vaig realitzar per l'aixecament d'aquest 

projecte. En l'apartat de 3 dels plànols  mostro alguns plànols que vaig executar per al projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.3.2. 
Sala 2 de les oficines. Paret de façana principal 

Figura 2.4.3.3. 
Instal·lacions existents sala 2. Enllumenat i clima. 

Figura 2.4.3.4. 
Instal·lacions existents. Sala4. 

Figura 2.4.3.5 
Instal·lació existent. Climatització i contra incendis. 

Figura 2.4.3.6. 
Sala tècnica central. 

Figura 2.4.3.1. 
Entrada a les oficines. 
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4. Escales exteriors del Molí Fariner 

 

El projecte de les escales exteriors del Molí Fariner, 

consistia en una substitució de les escales actuals (Figura 

2.4.4.1) que es troben en la banda oest del centre de 

promoció econòmica del molí fariner, que assumeixen 

l'altura de cota de l'emplaçament del l'edifici amb la cota 

del carrer superior per on hi ha l'accés. 

 

 

 

∼ PRIMER CONTACTE AMB EL PROJECTE 

L'arquitecte tècnic de l'ajuntament em va explicar el projecte que tenien plantejat des d'un inici per a la 

millora d'aquestes escales. Un cop explicat el projecte, vam anar a veure les actuals. Vaig veure que 

els trams estaven composats per graons de fusta els quals es trobaven en estat de degradació. 

Algunes de les baranes es trobaven trencades. Pel que fa al terreny, es trobava erosionat i hi havia 

localitzacions on la contenció no era estable (veure figures 2.4.4.2 i 2.4.4.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ CONFECCIÓ DEL PROJECTE: 

El projecte contemplava una primera projecció de les escales, les quals disposàvem de les seccions 

topogràfiques que ens havia passat la plantilla de topògrafs d'una empresa externa. 

L'arquitecte tècnic em va explicar el model d'escala que tenien plantejat: amb murs de contenció per 

gravetat de gabions amb la inclusió d'un cèrcol per subjectar la barana de protecció. 

En el projecte vaig treballar en: 

- Representació en planta de les escales, amb les seves dimensions i amb els elements 

constructius necessaris i les instal·lacions de drenatge dels murs. 

- Seccions de cada tram d'escala: on definia tots la situació i els elements a tenir en compte per a 

l'execució d'aquesta. 

- Inici del pressupost per a la seva execució 

Per a l'execució d'aquest projecte, vaig treballar sobre un àmbit de detall constructiu elevat, el qual vam 

haver de resoldre algunes qüestions: 

- Problemàtica alhora d'executar els murs de gabions, els quals havien d'estar entre ells, separats 

uns 5 cm respectivament, segons el que ens plantejava la normativa, això comportava a que es 

veurien els 5cm a la banda interior de l'escala, amb el quals en donaria la sensació que "se'ns 

pot caure a sobre". 

- Un altre problemàtica que teníem eren la forma de col·locar les xapes laterals als murs de 

gabions, les quals havien d'estar tant clavades a terra com collades al propi mur de contenció. 

Tot i que vam elaborar gran part del projecte, ens va restar contactar amb l'empresa comercial que 

executaria el projecte. 

Finalment, el projecte no es va arribar a acabar degut a que es va decidir aplaçar-lo ja que no era una 

intervenció urgent, deixant pas a altres projectes que teníem en marxa. 

 

∼ COMENTARI PERSONAL: 

He treballat de forma intermitent sobre aquest projecte, ja que no teníem cap data d'entrega fixada, pel 

qual el deixàvem a part en el cas que sorgís qualsevol altre feina. 

De tota manera, he incidit sobre una temàtica específica com n'és l'execució de les escales i la seva 

relació amb la topografia, la qual m'ha ajudat a entendre el sistema volumètric i constructiu d'aquest, en 

l'àmbit de la via pública, el quan no havíem treballat en detall en la universitat. 

Un dels problemes que em va sorgir amb aquest projecte va ser la complicació de realitzar el 

pressupost del moviment de terres. Per fer-lo relativament bé havia de tenir en compte múltiples factors 

a part de la pròpia volumetria. Un dels factors és el desenvolupament de les tasques posteriors amb el 

pas necessari de la maquinària, relacionant el moviment pressupostat amb l'execució real. 

 

Adjunto en l'annex de plànols en l'apartat "DG 2.4" els plànols definits per al projecte: planta de la 

situació de l'escala i plànols de seccions. 

Figura 2.4.4.1. 
Escales actuals exteriors del Molí Fariner 

Figura 2.4.4.3. 
Estat acual. Deficiències de les baranes 

Figura 2.4.4.2. 
Erosió del terreny  enla base dels  graons 
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5. Adequació Ca n'Oliveras a la Llei 3-2010 
 

 

Ca n'Oliveras és un complex industrial situat a la part nord-est de Martorell, compost per varis nuclis 

industrials, el qual vaig treballar sobre la nau 1, 2 i 3 de l'edifici. 

 

La nau de ca n'Oliveras consta d'un sèries de pòrtics metàl·lics que aguanten una coberta a dos aigües 

per a cada fila de pòrtics (veure figura 2.4.5.1). 

La nau 1, consta de 4 fileres de pòrtics separats aproximadament 5.85m entre cada un, amb un total de 

14 encavallades metàl·liques per fila, d'una alçada de 8.95m el seu punt més alt, i de 5.20 en el punt 

més baix. 

La nau 2 té el mateix sistema constructiu, tot i que és inferior, consta d'una filera de 10 pòrtics de les 

mateixes característiques que els anteriors.  

En aquestes naus vaig treballar amb l'arquitecte tècnic, per a tres feines diferents: 

- Comprovació dels preus contradictoris del sostre de la nau 1 i 2 de l'edifici. 

- Comprovació per a les certificacions dels treballs realitzats en la nau 1 i 2 de l'edifici. 

- Realització de l'esquema unifilar de les naus 1 i 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ COMPROVACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS DEL SOSTRE DE LA NAU 1 I 2 DE 

L'EDIFICI. 

 

Per aquest projecte se'm va demanar que em posés en contacte amb l'empresa constructora per tal de 

posar-nos d'acord amb els valors dels amidaments que havien marcat. 

Els valors que es volien comprovar eren: 

- El canvi de fibres de la xapa de la coberta; 

- La pròpia xapa de la coberta; 

- Els lluernaris 

- Les claraboies. 

Per tal de poder comprovar aquests preus, vam anar a ca n 'Oliveres a prendre les  mides necessàries 

per justificar els preus de la nostra part. Vaig anar acompanyada del delineant, i allà, vaig realitzar el 

croquis de  les dades que volia justificar i vam anar prenent les mides (en l'annex A, apartat A2). 

Un cop vam tenir totes les dades preses, vaig efectuar el nostre pressupost vers el seu, i em vaig donar 

conte que els nostres amidaments de la  variaven  a causa d'una mala presa de dades de l'empresa 

constructora, on van contar un metre més de distància en vertadera magnitud de l'amplada de les 

encavallades del que en realitat era. 

Aquest metre, repercutia en tota la superfície, una diferència entre pressupostos de 130m2 total de 

fibra, i de 340m2 de xapa, la qual vam arribar a solucionar. 

A més, vam pactar també la inclusió dels retranquejos interiors de la xapa, fins a acabar donant el vist i 

plau a totes les partides.  

 

∼ COMPROVACIÓ PER A LES CERTIFICACIONS DELS TREBALLS REALITZATS EN LA NAU 1 I 

2 DE L'EDIFICI. 

Per a finalitzar amb les revisions de les certificacions d'aquest projecte, em van acabar d'encomanar 

que comprovés els amidaments dels treballs que s'havien realitzat fins al moment: 

- Substitució de la fibra del fals sostre de les vores de la nau; 

- Comprovar els amidament de m2 d'enderroc de gero existent; 

- m2 de nova paret de gero; 

- m2 de pintat de pilars; 

- Unitats de portes RF instal·lades. Figura 2.4.5.1. 
Nau 1 de ca n'Oliveras. Fase de pintat de pilars i substituació de la fibra del fals sostre 
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Per a realitzar les tasques vaig plantejar un nou croquis on vaig introduir la diferent tipologia d'elements, 

diferenciant-ne els subtipus, per a realitzar un llistat de tots ells.  

Un cop presa les dades, vaig anar a despatx a realitzar el nostre pressupost final el qual vaig entregar a 

l'arquitecte tècnic per al seu repàs. (veure Figura 2.4.5.4./5./6./7./8. de partides a comprovar). 

 

∼ REPRESENTACIÓ DE L'ESQUEMA UNIFILAR DE LA NAU 

L'última feina en la nau de ca n'Oliveras va ser crear els esquemes 

unifilars de tota la nau. Així, em vaig posar en contacte amb l'electricista 

municipal de Martorell, per que m'expliqués la ubicació i el funcionament 

del sistema elèctric de la nau. 

 

El primer dia que vam anar em va explicar i ensenyar la ubicació de les 

línies elèctriques, de  l'estació transformadora, la situació del quadre 

general de protecció i dels comptadors. 

Tot seguit, varem fer un esquema dels principals quadres (Figura 2.4.5.2) 

en que es dividia la instal·lació, amb les seves característiques de tensió i amperatge, que anàvem 

mirant un per un. A partir d'aquestes dades, em va anar explicant de cada quadre, quines eren les 

seves derivacions i l'ús al que pertanyien (preses d'endolls, enllumenats, línies d'emergències, etc.). 

Una vegada vaig tenir anotades tots els quadres i subquadres de la nau, em vaig preparar amb tot el 

conjunt de dades que tenia, un esquema unifilar de tots els elements de l'edifici, des del quadre general 

de distribució fins al final de totes les preses. 

Amb això, vaig realitzar la representació gràfica de la ubicació de tots els quadres i subquadres, així 

com de la zona en la que actuaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ COMENTARI PERSONAL: 

 

Realitzant aquests projectes de la Nau 1 i 2 de ca n'Oliveras, he tingut la oportunitat de posar-me en 

contacte amb empreses externes a l'ajuntament, per a realitzar operacions que considero que són 

diàries dins de la feina d'un arquitecte tècnic o, en el nostre cas, d'un graduat en ciències i tecnologies 

de l'edificació. 

 

En el cas d'haver realitzat els esquemes unifilars de la Nau, m'ha servit 

per a fer un repàs ampli sobre el funcionament dels sistemes 

d'instal·lacions, els quals he hagut de tenir en compte en tot moment 

alhora de realitzar els esquemes. 

Amb aquest projecte he treballat amb l'electricista municipal, el qual m'ha 

explicat molt bé el funcionament dels sistemes elèctrics, així com dels 

tipus d'esquemes que normalment es realitzen, dels diferents elements i 

les seves especificacions, tant en la part teòrica com en la pràctica, on 

vam agafar les dades del mateix quadre (Figura 2.4.5.3.). També vaig 

demanar consell a l'enginyer municipal, el qual no va dubtar també en 

resoldre qualsevol dubte que vaig tenir. 

Val a dir, que aquestes feines eren només encarades per a recollir informació per a poder realitzar el 

projecte, amb el qual han sigut més formatives que pràctiques. 

 

Incorporo en l'annex de plànols en "l'apartat DG 2.5" un plànol d'exemple on es pot veure per zones la 

divisió i subdivisió dels quadres elèctrics amb la zonificació de la nau en la qual actuen. 

 

 

 
Figura 2.4.5.4. 
Lluernaris i claraboies. 

Figura 2.4.5.2. 
Quadre i subquadre elèctric 

Figura 2.4.5.3. 
Interior de quadre elèctric. 

Figura 2.4.5.5. 
Canvi de fibra i cel ras. 

Figura 2.4.5.6. 
Fibra a col·locar. 

Figura 2.4.5.7. 
Inclusió noves portes RF. 

Figura 2.4.5.8. 
Nova porta RF després de l'estintolament 
en paret de càrrega. 

Figura 2.4.5.8. 
Nova porta RF sense 
 l'estintolament en paret divisòria. 
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6. Complex Esportiu Torrent de Llops 
 

 

El Complex Esportiu Torrent de Llops actualment està composat per dues edificacions de vestuaris i 

serveis, i per altra, de un camp d'atletisme i dos camps de futbol (veure figura 2.4.6.1.). 

L'edifici principal és considerat l'edifici 1, de planta baixa més dues plantes, les quals estan dotades en 

total de la recepció, un gimnàs, vestuaris, serveis, infermeria , bar, espais per a les entitats i sales 

tècniques. El segon edifici es d'una sola planta baixa, i està dotat dels vestuaris, serveis, infermeria, 

magatzem i sala d'instal·lacions. 
 

S'accedeix al complex des del carrer Josep Vilar, on el primer que trobem és l'edifici 1, en la  banda sud 

es troba el camp d'atletisme, i en la banda nord, el camp de futbol. 

 

La previsió per aquest projecte consistia en la construcció de dos camps nous de futbol 7, la 

construcció d'uns nous vestuaris i  la remodelació de l'accés al complex: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ PRIMER CONTACTE AMB EL PROJECTE 
 

Vaig començar a treballar en aquest projecte per a realitzar el pressupost de l'obra d'uns nous vestuaris 

que es tenien pensat construir rere el camp de futbol existent, el qual es preveia tant la construcció 

d'uns nous vestidors i de dos camps de futbol 7.  
 

∼ EVOLUCIÓ DEL PROJECTE 
 

Des de l'ajuntament es tenia prevista la millora del complex esportiu de Torrent de Llops. Es pretenien 

crear dos camps de futbol 7 més, amb la construcció d'un altre edifici de vestuaris i de la reforma de 

l'edifici existent, per a modificar l'accés al recinte. 

Així dons, teníem planificats, quatre subprojectes, que, per ordre cronològic, s'havien de realitzar de la 

següent manera: 

 

1. Modificació del projecte de dos camps de futbol 7 del CE Torrent de Llops: projecte realitzat 

antigament, el qual projectava la construcció de dos camps de futbol 7. Es pretenia recuperar 

l'objecte d'aquest projecte realitzant les modificacions necessàries per a les condicions actuals. 

2. Projecte de Renovació de la gespa artificial del camp 2: pretenia revisar l'estat de la gespa 

artificial, reduir l'amplada del camp per a deixar pas al tràfic rodat, reparació de les tanques 

perimetrals i substitució del drenatge. 

3. Construcció d'un nou edifici per a  vestuaris: A l'ampliar el complex amb dos camps de futbol 

més, es veia necessària la construcció de nous vestuaris pels equips als que havia de donar 

servei. 

4. Modificació de l'accés de l'edifici 1: Es pretenia la remodelació de l'entrada actual al complex 

per a la seva façana que dona al carrer Josep Vilar, per a un major control d'accés al recinte. 

Actualment la recepció era situada al centre de la façana que dóna davant del camp d'atletisme. 

 

A causa d'una sèrie de complicacions a causa del terreny que ens augmentaven molt el cost final del 

projecte, es va acabar decidint que finalment, no es construiria l'edifici 3, sinó que s'ampliaria l'edifici 1 

mitjançant una remunta, el qual també teníem prevista la seva remodelació. 

Finalment, l'execució dels projectes va ser: 

 

a) Projecte de "Construcció de dos camps de futbol 7 al Complex EsportiuTorrent de Llops" 

b) Projecte de "Renovació de la Gespa artificial del camp 2 del  Torrent de Llops" 

c) Projecte de "Reforma i ampliació del edifici 1 del C.E. Torrent de Llops de Martorell" 

 

camp atletisme 

camp 1 
futbol  

camp 2 
futbol  

2 camp nous 
de futbol 7 

Edifici 1 

C/ Josep Vilar 

pas de l'AVE 
soterrat 

torrent de 
Llops 

zona edificada 

accés actual 

Nou accés  

N 

Edifici 2 

nou edifici 3 

Figura 2.4.6.1. 
Complex esportiu Torrent de Llops. 
Proposta inicial de projecte. 
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∼ CONFECCIÓ DEL PROJECTE 

Aquest projecte ens ha portat a realitzar tres projectes, del quals les meves tasques principals ha sigut: 

 

1. Projecte de "Construcció de dos camps de futbol 7 al Complex EsportiuTorrent de Llops" 

- Efectuar el pressupost de les obres necessàries que suposaven la projecció de dos camps de 

futbol 7. 

- Executar els plànols necessaris per a la definició del projecte. 

- Execució de l'estudi de seguretat i salut. 

 

2. Projecte de "Renovació de la Gespa artificial del camp 2 del  Torrent de Llops": 

- Efectuar el pressupost de l'estudi bàsic de Seguretat i Salut. 

 

3. Projecte de "Reforma i ampliació del edifici 1 del C.E. Torrent de Llops de Martorell". 

- Pressupost de la PB de l'obra (realitzat conjuntament amb l'arquitecte tècnic, que realitza la P1 i 

P2). 

- Estudi de Seguretat i Salut 

- Control de Qualitat 

- Fitxa de residus 

- Execució de plànols (acabats, de detalls, distribució...) 

 

 

 

En l'annex final de plànols, "Apartat DG 2.6" incloc  

alguns dels plànols que vaig fer sobre aquest projecte 

de rehabilitació de l'edifici 1, on varem tractar també tot 

el tema d'instal·lacions i pressupostari. 

 

 

 

 

∼ PROBLEMES I SOLUCIONS ADOPTADES 

 

- Ubicació de l'edifici 3 plantejat en el projecte: 

El projecte encabia l'execució d'un "edifici 3" (veure Figura 

2.4.6.4.)  de vestuaris independent per als dos camps nous de 

futbol7, el qual seria molt similar a l'edifici 2 , que es situaria a la 

banda oest del camp. Annexat a aquests estarien col·locats els 

camps en una explanada existent propietat de l'Ajuntment 

(figures 2.4.6.2./3.). 

 

Els problemes que hem tingut amb aquest projecte han sigut els 

relacionats amb el sistema de recolzament de l'edifici que teníem 

plantejat . Coneixíem prèviament que el terreny no era gaire 

idoni, informació que ens va facilitar l'empresa de geotècnia 

abans de realitzar l'estudi.   

Vam plantejar dues sol·lucions possibles per a la fonamentació 

de l'edifici: 

- Execució d'una llosa alleugerida, que estaria recolzada sobre 

un matalàs granular, el qual adaptaria les deformacions de forma uniforme. 

- Execució de pilons prefabricats en les zones on el terreny era desfavorable i per altra banda,  

sistema de fonamentació mitjançant sabates en la capa resistent. 

 Figura 2.4.6.4. 
Edifici de vestuaris 3 projectat inicialment 

Figura 2.4.6.2. 
Terreny verge d'emplaçament dels camps 

Figura 2.4.6.3. 
Terreny desbrossat  
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Finalment, el geòleg ens va enviar l'informe o desaconsellava totalment l'execució d'una llosa 

alleugerida, amb el qual vam descartar aquesta opció de fonamentació de l'edifici. 

Per altra banda, els dos camps de futbol 7 estaven situats a una altura de +1.70m respecte el camp 2. 

Creàvem dons, una rampa d'accés la qual també s'havia de contenir i que per tant, també havíem de 

considerar la seva fonamentació en el nostre projecte, amb el qual tornàvem a tenir problemes. Vam 

preparar dues opcions: 

- Execució de la  contenció de terres mitjançant un mur de formigó armat, el qual ens feia crear el 

drenatge i la fonamentació necessària (veure Figura 2.4.6.5). 

- Execució de la contenció mitjançant gabions metàl·lics, que ens estalviava la part de drenatge, 

però ens creava problemàtica alhora de situar el paviment asfàltic sobre dels gabions. (veure 

Figura 2.4.6.6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjançant aquestes dues propostes, vaig preparar dos pressupostos comparatius per a efectuar les 

obres, amb el qual podíem valorar quina era la opció més òptima.  

Un cop valorades les opcions que teníem per a resoldre aquesta problemàtica, vam veure que no hi 

havia una excessiva variació entre les dues solucions, així que per raons estètiques i de funcionalitat, a 

decisió final de l'arquitecte, vam  mantenir la opció dels gabions metàl·lics. 

 

 

 

Quan vaig tenir pressupostada la totalitat del que suposava la construcció de l'edifici amb els 

moviments de terres conseqüents que implicava, ens vam adonar que tot el projecte ens pujava el 

doble del pressupost del que disposàvem. 

Ens vam disposar a revisar el pressupost, rebaixant-lo en les partides que vam poder. 

L'arquitecte i l'arquitecte tècnic, em demanar que efectués un altre pressupost considerant que no es 

feien 8 vestuaris com teníem previst, sinó 4. D'aquesta operació ens va sortir un altre preu que tampoc 

podíem assolir. La base de tots els problemes giraven entorn a que no podíem assolir el cost que 

comportava fer la contenció de terres des de la cota superior del carrer i de la cota de paviment del 

nostre edifici, que arribava a una diferència de cota d'entre 3m i 4.25m en el punt més alt. 

 

Finalment, al veure que no podíem assolir la 

contenció del mur com teníem prevista, la varem 

deixar com a talús natural, amb el qual no ens 

quedava espai per a col·locar l'edifici, ni pressupost 

per a construir-lo en un altre banda. Així dons, es va 

prendre la decisió de no realitzar aquesta edificació, i 

ampliar l'edifici 1 existent per a la ubicació dels nous 

vestidors (veure Figura 2.4.6.7.), on també es preveia 

la remodelació de l'accés. 

A partir d'aquesta decisió, vam tractar el projecte dels 

vestuaris com a projecte d'ampliació de l'edifici 1, del 

qual en vam projectar i pressupostar una remunta. Per a la viabilitat d'aquest estudi, vaig efectuar un 

pressupost del que ens costaria l'execució de 1 vestuari nou, amb el qual es va poder dissenyar el 

projecte en relació al pressupost que disposàvem. 

 

- Disseny per a la correcta evacuació d'aigües del camp: 

Un altre apartat que ens feia encarir el pressupost era l'apartat del disseny de la instal·lació d'evacuació 

de les aigües pluvials als camps de futbol i a la zona on anava col·locat el vestuari. 

El nostre problema era que el paviment del camp, per raons de preu, havia d'efectuar-se amb asfalt, la 

qual cosa, ens obligava a adaptar una pendent relativament alta (considerant que un camp de futbol 

mesura 37m d'ample per 69m de fons). 

Vaig plantejar tres propostes diferents, tant de forma gràfica com pressupostades, amb les quals amb 

l'arquitecte tècnic vam elegir la que millor funcionava amb el preu acceptable. Amb el seu ajut, vam 

acabar de definir alguns aspectes, fins a resoldre finalment els drenatges. 

 

Figura 2.4.6.5. 
Solució1 recomanable per a l'execució 
de la rampa: mur de gabions 

Figura 2.4.6.6. 
Sol·lució 2 per a l'execució de 
la rampa: mur formigó armat  

Figura 2.4.6.5. 
Edifici 1. Nou emplaçament per als vestuaris plantejats 

per als camps de futbol7 
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∼ EXECUCIÓ DEL PROJECTE I VISITES D'OBRA: 

A dia d'avui els treballs que s'han realitzat sobre aquest el projecte han sigut els relacionats amb la 

primera fase del projecte: 

 

- Moviment de terres per a l'esplanada del camp de futbol: 

 En les activitats del moviment de terres, es va excavat tota la superfície mitjançant un dues 

excavadores que treballaven de forma simultànica. El principal problema que vam tenir va anar 

relacionat amb uns dies de pluja en el qual es van parar les obres, ja que el terreny va quedar totalment 

enfangat impossible per a treballar. 

 

- Inici del pilotatge per a les torres d'il·luminació: 

Es va començar a efectuar els treballs de pilotatge per a la fonamentació de les torres de llum, amb les 

quals vam tenir problemes d'accés amb la màquina de pilotatge, que, essent aquesta de grans 

dimensions, va quedar-se encallada abans d'arribar a l'obra per un carrer de la via pública de Martorell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ COMENTARI PERSONAL 

 

Considero que la solució d'ampliar l'edifici 1 va ser la més idònia. L'edifici 1 es va construir amb el 

propòsit de que en un futur pogués ser ampliat, amb el qual sabem que està correctament fonamentat i 

preparat per l'execució de remuntes. 

Tal i com s'anaven desenvolupant les tasques, anava veient que cada cop simplificàvem més el 

projecte, fins al punt d'eliminar vàries partides les quals deixaven projectat un projecte d'execució de 

dos camps nous i un edifici de forma pobre. 

Crec que han obviat molt els paràmetres de geotècnia i això ha influenciat molt el preu final de l'obra, la 

qual ha sigut la base dels nostres problemes. Hem hagut de fer molts pressupostos per a realitzar la 

viabilitat de les operacions que estàvem fent, el qual ens ha fet perdre molt de temps. 

Tot hi així, amb aquest projecte, a part d'aprendre molt sobre la temàtica constructiva de l'edifici  

(estructura, tancaments, acabats, instal·lacions, fonamentacions, moviments de terres, així com en 

l'àmbit de la urbanització, que a l'haver-les pressupostat, he hagut d'arribar a un gran nivell de detall, i 

per tant, d'aprenentatge), m'ha permès veure les problemàtiques que arriben a sorgir en el projecte, i a 

intentar minimitzar-les amb un gran ventall de solucions possibles, que encara que a una primer ullada 

podrien considerar-se radicals, poden arribar a ser les d'un criteri més acceptat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.6.10. 
Pilotatges de clava de formigó armat de les torres 
d'l·luminació 

Figura 2.4.6.7. 
Moviment de terres en l'esplanada dels dos camps de 
futbol. 

Figura 2.4.6.8. 
Moviment de terres en l'esplanada dels dos camps de futbol. 
Mostro la diferència de cota entre camps encara no assolida. 

Figura 2.4.6.9. 
Moviment de terres  a realitzar. 
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7.  Adequació de l'escola Montserrat a la nova secció d'institut de Martorell. 
 

 

Aquest projecte va sorgir arrel d'una necessitat d'àmbit municipal de adequar un espai per a situar un 

nou institut públic.  

Des de l'arquitecte municipal, vam rebre ordres urgents d'anar a prendre quatre cotes i els nivells entre 

forjats de l'edifici Montserrat. A partir d'això, es va veure la possibilitat de encabir un institut,  acceptant 

la proposta de rehabilitar i adequar l'edifici Montserrat per a aquesta finalitat. 

L'escola Montserrat consta de dues edificacions les quals estaven en el seu moment en ús. 

En el que nosaltres anomenem com a mòdul 1, actualment es trobava el l'Esplai Guspira, el qual ara 

s'ha traslladat a l'escola "Echegaray" de Martorell.  En el mòdul 2, es trobava el CET Can Cases 

(Centre Especial de Treball), els quals s'ha buscat una altra ubicació per a que puguin trobar 

desenvolupar la seva feina. 

Arrel d'aquest plantejament, varen sortir tres subprojectes a executar (veure Figura 2.4.7.1.): 

a) Rehabilitació del mòdul 1 de l'escola Montserrat: en la qual s'ha començat realitzant el mur de 

contenció del pati central, i de la rehabilitació de tot l'edifici. 

b) Projecte d'adequació de l'escola Montserrat a la nova secció d'institut de Martorell: aquest 

projecte consisteix en la rehabilitació del mòdul 2 de l'edifici, i de la construcció del mòdul 3 i de la 

urbanització dels patis actuals.  

c) Reubicació del CET Can Cases: reforma del local industrial on s'emplaçaran el CET Can Cases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a.  Projecte de Rehabilitació del mòdul 1 de l'escola Montserrat 
 

 

Aquesta és la primera part del projecte, la qual s'ha començat 

a executar d'una forma immediata des de la confecció primària 

dels plànols. Només s'ha considerat l'actuació sobre el mòdul 

1 (figura 2.4.7a.1) i sobre la urbanització del pati central. 
 

∼ PRIMER CONTACTE AMB EL PROJECTE 

El primer contacte que vaig tenir amb aquest projecte, va ser la 

visita a l'edifici amb l'arquitecte tècnic per agafar les dades 

necessàries per a valorar la possibilitat d'adequar l'institut en 

aquest edifici. 
 

∼ CONFECCIÓ DEL PROJECTE 

Des d'un començament de l'obra, he pogut veure l'evolució d'aquest projecte, el qual m'ha permès 

treballar sobre: 

- Treballs  previs, presa de dades: per aquest projecte vaig anar varis dies a recollir la informació 

necessària per a realitzar els plànols d'estat actual del projecte, executant un croquis per a prendre 

totes les mides necessàries. Per a la presa dels nivells entre forjats, vam anar amb l'estació 

topogràfica (Figura 2.4.7a.2), amb el qual entre dos, un amb 

la mira i l'altre agafant els valors en l'estació, vam acabar 

definint totes les dades de l'escola. 

- Confecció dels plànols: un cop vaig tenir totes les dades, 

vaig procedir a fer la representació gràfica de l'edifici, amb el 

que vaig fer les plantes i tres seccions de l'edifici, una 

longitudinal, un altre transversal del mòdul 1, essent l'última 

la transversal del mòdul 2. 

Un cop acabat, vaig presentar els plànols a l'arquitecte municipal, amb el qual varen començar a fer 

el disseny de l'escola. 

Es va decidir mantenir l'estructura d'escola que tenia antigament, pel qual la distribució de les aules 

es mantindrien amb la mateixa tipologia de les fusteries i es substituirien per unes més 

energèticament eficients. Es realitzarien també les modificacions de distribució en la zona de serveis 

per a la nova ocupació i la previsió del pas de comunicació del mòdul 3 amb el 2. 

Així, vaig anar a prendre les mides exactes del disseny de les fusteries existents, i vaig executar el 

plànol de noves fusteries per al mòdul, que juntament amb el tutor, vam acabar de definir. 

Amb l'enginyer municipal vam preparar els plànols bàsics d'instal·lacions. 

Mòdul 1 

Pati central 

M
òd

ul
 3

 

Mòdul 2 

Mòdul 4 

Mòdul 5 

Edificacions 
d'habitatges 

existents 

Edificacions 
d'habitatges 

existents 

Pati davanter 

Plaça Maria Canela 
Antic accés esplai 

Carrer Montserrat 

Antic accés CET 

Nou accés institut 

Figura 2.4.7a.1. 
Façana posterior del mòdul 1. 

Figura 2.4.7a.2. 
Anivellació de l'estació topogràfica. 

Figura 2.4.7.1. 
Esquema projectual de la 
nova escola. 
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∼ EXECUCIÓ DEL PROJECTE I VISITES D'OBRA: 
 

Mentre anàvem realitzant els plànols de projecte, es començaren a realitzar les primeres tasques 

d'enderrocs del mòdul 1 i de la urbanització del pati central, així com també es va crear el mur de 

contenció on s'integraria en la segona fase del projecte, el mòdul 3.  

En aquest projecte vaig poder anar a fer vàries visites d'obra, en les quals, els treballs que es van 

realitzar varen ser els següents: 
 

- Demolició dels elements existents de l'esplanada lateral per tal de deixar lliure la zona que 

posteriorment serà l'emplaçament per als mòduls 4, 5 i la urbanització del pati central. Es varen 

demolir tots els murets, es va treure el mobiliari urbanístic del parc i varen arrancar els arbres i 

arbusts (veure figures 2.4.7a.3./4./5./6.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Creació del mur de contenció situat al mòdul 3, realitzat mitjançant 3 tongades. Per a fer 

aquests treballs, varen crear una rampa amb terra sobrant (realitzada amb una excavadora 

de petites dimensions) que anava des de la planta baixa fins aproximadament 2.60m 

d'altura, amb el qual la excavadora i la grua mòbil pujaven amb facilitat (veure Figures 

2.4.7a.7./8./9./10./11./12.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.7a.6. 
Estat preparat per a la nova construcció. 

Figura 2.4.7a.5. 
Estat d'enderroc del pati lateral. 

Figura 2.4.7a.3. 
Estat inicial pati lateral. 

Figura 2.4.7a.4. 
Enderroc de murets divisoris del pati lateral 

Figura 2.4.7a.11. 
Execució mur de contenció. Encofrats. 

Figura 2.4.7a.12 
Rampa d'accés a la zona del mur. 

Figura 2.4.7a.10. 
Treballs de moviment de terres per realitzar el mur 

Figura 2.4.7a.9. 
Mòdul 3, excavacions. 

Figura 2.4.7a.7. 
Mòdul 3. Inici de treballs de moviment de terres. 

Figura 2.4.7a.8. 
Mòdul 3, excavacions. 
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- Demolicions en la zona de serveis del mòdul 1. Es va realitzar la demolició del cel ras, que vam 

veure que era de canyís, i totes les divisòries interiors dels espais dels serveis, els quals van 

procedir a retirar els sanitaris i a repicar l'enrajolat vertical i horitzontal de la sala, deixant les 

instal·lacions elèctriques i algunes de sanejament (veure Figures 2.4.7a.13./14./15.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

- Replanteig dels nous serveis i col·locació dels desaigües de la instal·lació de sanejament. Es va 

marcar el traçat de les noves divisòries. Després, van replantejar els sanitaris i varen fer els forats 

al forjat per a passar els desguassos ( veure Figures 2.4.7a.16./17./18.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ VALORACIÓ PERSONAL: 
 

En aquest projecte he estat treballant tant en projecte com en obra. En quant al projecte, a causa de la 

urgència en l'execució de les obres, no varem realitzar en sí cap projecte definitiu per a les tasques, 

vam estar treballant a la vegada en la oficina com en obra. La majoria de treballs es van anar realitzant 

a mesura que anàvem avançant, realitzant les obres dirigides en tot moment per a l'arquitecte tècnic (el 

tutor de pràctiques). S'incloïa també la modificació de la fusteria (veure l'annex de plànols apartat P7a). 
 

Mitjançant aquesta obra he pogut veure el desenvolupament d'aquesta. Pel que he anat veient, m'ha 

sorprès en part la rapidesa amb la que s'estan realitzant les obres. És un sistema que a nivell d'avanç 

de feines, és molt productiu, però per la vessat pràctica ho he vist una mica perillós.  
 

En quant a seguretat i salut en l'obra, es tenia 

mínimament en compte. Una de les vegades que varem 

entrar a l'edifici estaven enderrocant la zona de serveis 

de la planta primera, amb el qual les runes d'aquesta es 

llençaven per un forat existent en el forjat cap a planta 

baixa, sense cap protecció pels treballadors que hi 

poguessin haver (veure Figures 2.4.7a.19./20.). A part, 

cap dels treballadors portava elements de seguretat, 

estaven enderrocant amb les instal·lacions qual 

aquestes estaven en funcionament... 
 

Altres problemes que varem tenir a causa d'una mala 

planificació, és que es va executar el mur de contenció 

abans d'acabar de definir completament el projecte final 

de tot l'institut, i alhora de voler encabir les divisòries 

per a generar els espais necessaris que dicta la 

normativa, hem hagut de fer modificacions, pel quals 

potser alhora de replantejar el mòdul, s'haurà de tirar 

part del mur executat. 

Tots aquests problemes venen causats per a falta de 

temps per a planificar bé les tasques,amb el temps 

necessari per a poder projectar les obres, coordinar 

tasques, etc. 
 

Tot i així, considero que ha sigut una bona experiència 

pel fet que he pogut treballar sobre el que en part havia projectat, ajudant en la direcció de l'execució 

de les obres, en les quals he pogut veure executar treballs d'enderroc i moviment de terres, 

replantejaments i instal·lacions, i sobre tot, la feina que executa l'arquitecte tècnic en obra. 

Figura 2.4.7a.13. 
PB. Enderroc dels serveis actuals. 

Figura 2.4.7a.15. 
P1. Enderroc de serveis i cel ras. 

Figura 2.4.7a.14 
P1. Enderroc dels serveis actuals. 

Figura 2.4.7a.20. 
PB. Enderroc de serveis i cel ras. 

Llançament de runes des de P1 pel forat marcat. 

Figura 2.4.7a.16 
P1.Replanteig nous serveis I 

Figura 2.4.7a.18. 
PB. Col·locació de desaigües sanitaris. 

Figura 2.4.7a.17 
P1. Replanteig nous serveis  

P1 

PB 

Figura 2.4.7a.19. 
P1. Enderroc de serveis i cel ras. 

Llançament de runes cap a PB. 
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7b.  Projecte d'adequació de l'escola Montserrat a la nova secció d'institut de Martorell. 

 
 

Aquest projecte continua parteix de que l'execució de la rehabilitació del mòdul 1, amb les obres 

d'enderroc i la contenció del mur on va situat el mòdul 3, ja hagi sigut executat. 
 

∼ CONFECCIÓ DEL PROJECTE 

L'objectiu d'aquest projecte és definir les obres necessàries per a poder rehabilitar el mòdul 2 (veure 

Figures 2.4.7b.1./2.) de l'escola i de crear el mòdul 3.Per aquest projecte, partíem de les bases d'uns 

plànols existents de l'any 2003, quan es va reformar l'edifici per incloure el CET Can Cases. 
 

Així, en base a les dades que teníem, varem realitzar el projecte d'execució. Per aquest, vaig estar 

treballant amb l'arquitecte adjunt, amb el qual anàvem realitzant tots els plànols de distribucions, cotes i 

superfícies, seccions, etc. Amb l'enginyer municipal varem realitzar els plànols d'instal·lacions 

(sanejament, AFS, electricitat i il·luminació, climatització i seguretat contra incendis). Incorporo en 

l'annex de plànols en l'apartat 7.b). Realment varem fer aquest projecte a la vegada que executàvem 

també els plànols del mòdul 1, amb el qual anàvem definint els dos projectes a la vegada.  
 

Per a la confecció del projecte el principal problema que varem tenir va ser alhora de realitzar la zona 

dels serveis. Un cop l'arquitecte havia projectat la nova distribució de l'edifici, ens vam donar conte, que 

les dimensions reals d'aquesta, no eren amb les que disposàvem realment.  

El primer que vam fer va ser anar a l'edifici a agafar les dades reals de tot ell. Pel que vam veure, hi 

havia moltes equivocacions en els plànols: les parets de càrrega estaven marcades com a parets 

divisòries, les ubicacions dels pilars no estaven ben situades, i la distància entre parets era menor. Això 

ens va comportar algunes modificacions d'última hora en el projecte: 
 

- La fusteria projectada s'havia de modificar: un cop agafades les noves dades, varem executar el 

disseny de les noves fusteries, unificant els valors d'aquestes. 

- La zona de serveis s'havia de reduir, amb el qual s'hauria de tornar a plantejar la distribució: es 

varen modificar vàries vegades les distribucions dels serveis per a aconseguir encabir els serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La zona de l'escala d'emergència s'havia de reduir: l'escala d'emergència de l'edifici, que pretenia 

tenir un ús igualment funcional i de distribució, estava exactament quadrada amb els valors de la 

normativa de seguretat contra incendis, amb el qual al veure's reduït l'espai uns 50cm, no complia 

amb el pas exigit. 
 

Per últim, vam haver de crear un plànol d'estructura per a allargar un forjat que actualment era un forat 

d'escala. El plantejament d'aquesta ampliació era col·locar unes bigues metàl·liques traspassant el 

forjat existent, que es subjectarien amb uns connectors d'acer fins a la cota inferior d'aquest, amb el 

recolzament d'una planxa metàl·lica inferior per a poder-lo lligar. Es crearia la part nova amb un forjat 

col·laborant. 

Així, vam acabar realitzant tot el projecte que, a causa d'aquestes modificacions finals, es va haver 

d'entregar fora de temps. 

 

∼ EXECUCIÓ DEL PROJECTE I VISITES D'OBRA: 
 

Encara no s'han acabat d'executar les obres del mòdul 1, i no s'han realitzat els aularis dels mòduls 4 i 

5. No es té previst l'inici de les obres fins que no es finalitzin aquestes tasques. 
 

∼ VALORACIÓ PERSONAL: 
 

Hem treballat sobre aquest projecte durant els últims mesos de l'estada de pràctiques.  

Val a dir que hem anat treballant sobre el projecte d'una manera constant i adequada 

Hem tingut problemes sobre la realització del projecte que hem pogut solucionar amb relativa facilitat. 

Tot hi així, va quedar el cas de l'escala d'emergència. A causa de que ens vàrem donar conte de l'error 

dels plànols pocs dies abans de l'entrega, no es va voler incidir en aquest sector ja que les altres 

solucions per adaptar una escala eren inviables. Fins i tot varem anar amb l'arquitecte tècnic i 

l'arquitecte a veure l'edifici, per buscar altres opcions d'intervenció per a realitzar una escala que 

complís amb la normativa (veure Figura. 2.4.7b.6 en la pàgina següent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.4.7b.1. 
Estat actual. Façana principal Mòdul 2 al carrer Montserrat. 

Figura 2.4.7b.3. 
Estat actual PB.. Fusteries existents. 

Figura 2.4.7b.2. 
Estat actual. Façana posterior Mòdul 2 i pati central  

Figura 2.4.7b.4. 
Estat actual P1. Serveis. 

Figura 2.4.7b.5. 
Estat actual P1: serveis adaptats. 
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Les opcions que es varen plantejar van ser (veure figura 2.4.7b.7) 
 

- Opció 1: Crear més espai per la part posterior: s'hauria d'haver realitzat un altre mur de 

contenció sota els edificis existents, havent d'intervenir també en l'estructura de l'edifici i els 

tancaments. Això ens suposava haver de realitzar masses modificacions en el projecte i un perill 

alhora d'executar aquesta intervenció sota edificis existents, pel qual es va descartar. 

- Opció 2:Aprofitar la sortida d'emergència del pàrquing dels edificis contigus, realitzant la sortida 

d'emergència pel mòdul 1. No ho vam veure viable pel recorregut que haurien de realitzar per a 

arribar en una zona segura, ni per les modificacions que hauríem de fer en el projecte previ al 

present, i les obres de reforma de tot l'exterior per adaptar la sortida de l'escola i del pàrquing de 

l'edifici existent. 

- Opció 3: Deixar l'escala prevista tot i que no complís amb la normativa: aquesta opció va ser la 

escollida, veient que era la solució més lògica per la seva situació i pel poc nivell d'obra i 

modificacions representava sobre l'edifici. No era una reducció de grans dimensions, però no 

complia amb els valors mínims establerts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Considero que pel temps que disposàvem i per la quantitat d'obra que representava la modificació de 

l'escala, amb la perillositat que aquestes obres reflexaven, es va adoptar una bona decisió. L'espai de 

sortida d'emergència era el més pera la seva situació, ja que estava situat pràcticament a l'exterior de 

l'edifici i es plantejava una sortida més directa que en les altres opcions. Crec que tot i que no es 

compleixen els valors de la normativa, la situació en la que ens vam trobar té una justificació realment 

vàlida. 

Altra vegada ens ha influït en l'entrega d'aquest projecte, la falta de temps per a l'entrega del projecte. 

En aquest cas, també he pogut veure que es realitzen les comprovacions finals de l'edifici, pràcticament 

l'últim dia d'entrega del projecte. Això fa que s'hagin de fer les modificacions a dos dies de l'entrega, 

havent de treballar a corre-cuita per entregar correctament els plànols. La realitat és que no sempre 

som a temps de realitzar aquestes modificacions, pel qual no hem entregat tots els plànols, o el que 

hem entregat no estaven correctament definits. S'haurien de planificar les comprovacions finals amb 

l'arquitecte, amb un marge de temps raonable per a poder realitzar les modificacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espai reduït 
a projecte 

Opció 1 

Opció 3 

Opció 2 

Edificis existents 

Mòdul 2 Pati 
central 

Mòdul 1 

Figura 2.4.7b.7. 
Planta de l'escola Montserrat. 
3 opcions per situar la sorida adequada 
amb la normativa contra incendis. 

Figura 2.4.7b.6. 
Mòdul 2. Zona d' escala on es va veure reduït 
l'espai inicial de projecte, el qual repercutia 
en la no acceptació de l'escala existent com a 
pas d'evacuació contra incendis. 
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7c.  Reubicació del CET Can Cases: 

 
 

A causa del nou ús de l'edifici, s'han traslladat les activitats que realitzava el CET Can Cases, a una 

nau industrial situada a ca n'Oliveras. 
 

∼ CONFECCIÓ DEL PROJECTE 
 

El projecte definia les obres per a establir un espai pels treballadors del CET Can Cases, els quals 

necessitaven un espai de treball ample, vestuaris i serveis, zona de menjadors, magatzem i despatxos. 

L'espai que disposàvem era una nau industrial, amb uns dèries de divisòries existents, amb el qual es 

volien construir un nou espai adequat a aquestes necessitats.  

Varem realitzar els plànols de distribució i d'acotació per a que es comencés l'obra el més aviat que fos 

possible (veure Figura 2.4.7c.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∼ EXECUCIÓ DEL PROJECTE I VISITES D'OBRA: 
 

Vaig poder anar a la visita d'obra en el moment del replantejament de les divisòries, amb el qual vam 

estar donant les indicacions als treballadors per a executar un bon replantejament, ja que havien 

començat a aixecar divisòries que no corresponien amb els plànols. 

Tot i que tenien els plànols amb les acotacions corresponents, vaig veure que els i costava entendre'ls, 

amb el qual va ser el meu tutor el qui els va marcar les mides principals del replantejament (veure 

Figures 2.4.7c.2./3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∼ VALORACIÓ PERSONAL: 

 

Amb el que he pogut veure en aquesta obra sobre tot em va sobtar que els treballadors no 

entenguessin els plànols que els hi havíem representat. No s fixaven en si les cotes definides eren 

interiors o exteriors i acabaven d'entendre on trobar les dimensions per a l'execució del plànols. Això 

em va sobtar bastant ja que considero que els plànols estaven ben definits. Per altra banda, vaig veure 

que les divisòries les replantejaven amb la mida sencera dels maons, i que ho definien com a "once 

ladrillos de largo", així que les mides no acabaven de ser del tot exactes, com ho havíem plantejat en la 

oficina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.7c.1. 
Planta per a la nova proposta de reubicació del CET Can Cases a la nau industrial. 

Figura 2.4.7c.2. 
Replanteig de les divisòries. 
Modificacions del errors dels paletes. 

Figura 2.4.7c.2. 
Replanteig de les divisòries. 
Indicacions per a la correcta execució. 
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8. OREDNACIÓ I REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE SANT GENÍS DE ROCAFORT 
 

 

El projecte de d'ordenació i rehabilitació del 

Castell de Sant Genís de Rocafort respon a un 

conveni de col·laboració amb l'empresa 

ACESA. 

El monument de Sant Genís de Rocafort (veure 

Figura 2.4.8.1) està situat al capdamunt d'un 

turó entre Rocafort i Santa Margarida, en el 

qual actualment s'hi accedeix a peu des de la 

carretera de Gelida, mitjançant un camí estret 

que actualment es troba deixat i ple de 

vegetació (veure 2.4.8.2.). 

 

 

El projecte  pretén que aquest monument pugui ser visitable, amb el qual es facilitarà el camí d'accés 

creant també uns taulers on s'explicarà la història del monument. 

 

∼ PRIMER CONTACTE AMB EL PROJECTE 

Aquesta intervenció va ser la primera obra amb la que em varen plantejar l'inici de les pràctiques, amb 

la qual em van ensenyar el projecte d'adequació a l'entorn i de consolidació del monument, el qual vaig 

poder llegir amb deteniment. 

La primera tasca que em va encarregar l'arquitecte municipal va ser demanar el pressupost a una 

empresa externa per a realitzar l'estudi geotècnic, per a poder iniciar les obres. 

 

∼ PREVSIÓ DE LES OBRES 

Les obres de Sant Genís de Rocafort pretenen incidir sobre dos aspectes ben diferenciats: 

- L'adequació al camí i la creació d'un nou accés: permet ran deixar un pas de 2.5m per al pa s de 

persones com el pas per a la maquinària que posteriorment caldrà per a efectuar totes les tasques 

de rehabilitació i consolidació del monument. Es construirà en la part baixa, a peu de carretera, una 

zona d'aparcament mitjançant una estructura de murs de contenció de formigó armat i un forjat de 

plaques alveolars, ja que actualment no existeix cap zona per aturar els vehicles. 

- La rehabilitació i consolidació del monument: per assegurar l'estabilitat d'aquest i recuperar i 

consolidar els elements existents del castell, que actualment es troben malmesos en un estat de  

degradació important.   

 

∼ EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Actualment s'han realitzat les següents tasques en el projecte de rehabilitació de castell: 

- Treballs per l'empresa de geotècnia necessaris per a determinar les característiques del terreny 

per a la construcció de la fonamentació de l'aparcament. 

- Desbrossada de la zona, mitjançant maquinària de petites dimensions. 

- Realització de les primeres excavacions per a l'adequació dels fonaments  

 

∼ VALORACIÓ PERSONAL 

 

Mitjançat aquest projecte he pogut veure i estudiar les 

actuacions previstes per a rehabilitar un monument d'interès 

cultural nacional. En aquest projecte hi disposava la següent 

informació: 

- l'estudi històric del conjunt de Sant Genís de Rocafort. 

- l'estudi topogràfic de tot l'àmbit d'actuació del projecte. 

- l'estudi de diagnosi del conjunt monumental 

- la intervenció a efectuar 

M'ha semblat molt interessant aquest projecte ja que he pogut veure de primera mà un projecte real 

d'intervenció de patrimoni històric, en el qual he vist reflectit l'aprenentatge universitari sobre aquest 

àmbit de rehabilitació. 

 

Pel que fa a les visites d'obres, encara no han arribat a realitzar-se sobre el monument, el qual 

m'hagués interessat molt poder-les veure i participar-hi. A dia d'avui, només s'ha desbrossat i s'ha 

començat amb els moviments de terres per a la fonamentació. 

Tot i així, he pogut estar present en els treballs relacionats amb l'estudi geotècnic, on varem poder 

veure els treballs efectuats pel geòleg, el qual va realitzar unes cales en el terreny i una prova in-situ 

amb l'escleròmetre. Finalment es va comentar amb el meu tutor les recomanacions que ell veia per a la 

nova fonamentació. 

Figura 2.4.8.1. 
Castell de Sant Genís de Rocafort. 
Imatge extreta del "Projecte executiu. Condicionament de 
l'entorn i les restes del conjunt monumental de Sant Genís de 
Rocafort". 

Figura 2.4.8.2. 
Estat actual camí de pujada al castell. 
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Per altra banda, vam estar amb el tutor en l'inici de les primeres esbrossades i dels moviments de 

terres (veure Figures 2.4.8.3./4./5). Una de les coses que més em va sobtar va ser la facilitat amb la 

que aquestes màquines s'arriben a moure pel terreny, però per altra banda em va semblar una mica 

perillós, al treballar en un espai tant reduït amb diferències de cotes relativament importants. 

 

Un altre factor a tenir en compte ha sigut el perill d'accés a la zona del treball. La carretera de Gelida on 

està situada l'entrada al camí, és contínuament plena de corbes, on en una d'aquestes es troba situada 

l'entrada al complex. 

Considero que és un perill tant pels treballadors com pels vehicles externs a l'obra que circulen 

diàriament a la carretera. Entenc que per a garantir la seguretat s'haurien de senyalitzar les obres en la 

carretera, per avisar que hi ha obres executant-se i que hi ha possibilitat d'entrada i sortida de 

maquinària. 

Pel que fa als treballadors no disposen tampoc de cap zona d'aparcament on deixar el cotxe, ni cap pas 

específic per arribar a l'obra, pel qual han d'anar caminant pel vial de la carretera una distància 

considerable a peu (veure Figura 2.4.8.6). 

Les obres que s'estan realitzant, però, justament pretenen millorar aquests problemes d'accés que 

tenim actualment, al no disposar de pràcticament gens d'espai per a fer-lo de cap altra forma (veure 

Figura 2.4.8.7). 

Una de les possibilitats que crec que seria convenient abans de realitzar tot l'àmbit de la fonamentació 

per al nou aparcament, seria adequar una via de pas que s'endinsés cap al camí finalitzant-lo en una 

petita explanada per a poder deixar els cotxes o la maquinària per almenys 2 treballadors, atès a que 

l'obra és de petites dimensions i no disposa de gaires treballadors simultanis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.8.3. 
Inici del moviment de terres 

Figura 2.4.8.4. 
Execució moviment terres. Rases  per a la fonamentació 

Figura 2.4.8.5. 
Execució moviment terres. Rases  per a la fonamentació 

Figura 2.4.8.6. 
Execució moviment terres.  
No hi ha espai per aturar vehicles  ni pas per a vianants. 

Figura 2.4.8.7. 
Proposta d'aparcament del "Projecte executiu. Condicionament de 
l'entorn i les restes del conjunt monumental de Sant Genís de Rocafort". 
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9. INTERVENCIÓ EN L'ENTITAT DEL CLUB NATACIÓ DE MARTORELL 
 

 

Aquesta ha sigut l'última intervenció amb la que he pogut treballar a l'ajuntament en el període de 

pràctiques. 

Ha sigut una intervenció promoguda pel propi club el quals ens va demanar a partir d'una subvenció 

que adeqüéssim el local on està situada la entitat del club natació de Martorell, en el Complex Esportiu 

La Vila de Martorell. 

Al ser una petita intervenció, no s'ha considerat la necessitat de realitzar cap projecte d'execució. 

 

∼ PREVISIÓ DE LES OBRES 
 

La intervenció subvencionada era la resultant de pujar el 

paviment existent per a salvar les barreres arquitectòniques 

existents, ja que disposaven d'una altura de graó d'uns 

30cm,arribant a aconseguir la mateixa cota que el passadís 

per on s'accedeix (veure figura 2.4.9.1.) 

Els treballs posteriors de realització de la nova distribució 

correrien a càrrec de la pròpia entitat. 

 

 

 

L'adequació consistia dons en realitzar les següents operacions: 
 

- Subministrament  i col·locació de peces d’encofrat amb estructura i forma d’arc. 

- Subministrament i construcció de xapa de 5 cm en formigó armat amb malla metàl·lica 

electrosoldada de 5 mm. 15x15 amb acabat reglejat, anivellat i remolinat, apunt per la posterior 

col·locació de paviment ceràmic o laminat (superfície aproximada de 50m2). 

- Subministra i col·locació de paviment de gres en tota la superfície, col·locat amb ciment cola flexible 

i rejuntat del mateix, amb el seu corresponent sòcol on correspongui. 

- Es preveia la pujada dels materials mitjançant una grua des del carrer principal fins a la finestra de 

l'oficina. 

 

 

 

 

∼ EXECUCIÓ DEL PROJECTE I VISITES D'OBRA: 
 

Varem anar a la visita d'obra amb l'arquitecte tècnic municipal en el moment en que estaven col·locant 

les peces d'encofrat en el paviment (veure Figura 2.4.9.3. de la pàgina següent) 

Havien desmuntat el cel ras del local (veure figura 2.4.9.4.), col·locat les peces d'encofrat i les planxes 

de poliestirè expandit en els perímetres de la sala. (veure Figura 2.4.9.5. de la pàgina següent). 

L'arquitecte tècnic va examinar els treballs que portaven executats i els hi va donar el vist i plau al que 

de moment havien fet.  

Varen comentar vàries temàtiques: 
 

- Baranes de seguretat: l'arquitecte tècnic volia col·locar baranes de seguretat en la finestra 

existent ja que hi havia risc de caiguda a diferent nivell, en una zona d'acopi de material, i els 

treballadors n'estaven en contra. La justificació dels treballadors era que no eren 

necessàries, que ara més perillós posar-les perque se'n refiarien i podrien caure (veure figura 

2.4.9.2.). 

- Protecció ignífuga de pilars: varen comentar que  havien de col·locar també panells de 

protecció ignífuga pels pilars metàl·lics en tota el seu perímetre. 

- Capa de formigó armat: es va pautar posar uns calces per a l'armat del paviment, ja que 

havien de posar una capa de 10cm. Els operaris asseguraven que no calia calça, ja que quan 

aboquessin el formigó empenyerien ells mateixos l'armat per a fer-lo pujar. L'arquitecte tècnic 

no els va acceptar la opció ja que com a tècnic ha d'assegurar i garantir les distàncies 

mínimes de recobriment de l'armat.  

- Distribució de les divisòries: els operaris encara no disposaven dels plànols de distribució del 

local. Es va pautar que els hi serien entregats en un parell de dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.9.1. 
Graons d'accés al local. 30cm. 

Figura 2.4.9.2. 
Perill de caiguda a diferent nivell per la finestra existent. 
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∼ VALORACIÓ PERSONAL: 
 

Amb aquesta visita d'obra he pogut veure una mica la discussió en diferents aspectes que ha 

tingut l'arquitecte tècnic amb els treballadors, que justificaven les seves operacions apel·lant a 

que era una obra d'intervenció de petites dimensions. 

 

Considero que l'arquitecte tècnic va fer bé avisant als treballadors de tots els aspectes que 

havien de millorar, sobre tot en el tema de la seguretat i salut, ja que a més de treballar sense les 

baranes corresponents, caminaven per les peces d'encofrat entre la malla d'acer, en el qual 

existia un perill d'ensopegada que provocaria la caiguda. 

Tot i així, els treballadors es varen mostrar molt reticents amb les ordres del tècnic. Tal i com 

vaig veure l'actitud dels treballadors, no estaven gaire convençuts de millorar ni el tema de 

seguretat i salut ni tampoc de posar els calces per assegurar l'armat del paviment. 

La única manera d'assegurar dons la bona execució és fer un bon seguiment d'obra, estant 

davant de les operacions importants en les que s'han d'assegurar les disposicions mínimes. 

 

Considero que s'hauria de realitzar una nota tècnica o algun document on aquestes incidències 

quedessin plasmades, assegurant  i donant consciència de les ordres donades als treballadors i 

de les responsabilitats a les que s'acullen si no es realitzen les ordes segons les pautes 

marcades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.9.3. 
Encofrat alleugerant per la inclusió del nou 
paviment. 

Figura 2.4.9.6. 
Col·locació de poliestirè expandit pel 
perímetre del local. 

Figura 2.4.9.5. 
Trobada de l'encofrat amb els pilar. 
Manca de protecció ignífuga dels 
pilars. 

Figura 2.4.9.7. 
Espai exterior d'acopi de material. Finestra 
d'entrada o sortida de  material. Sense protegir. 

Figura 2.4.9.4. 
Estat actual del sostre. 

Figura 2.4.9.8. 
Plànol projectual de les oficines. No hi ha diferència de cota entre el local i el passadís. 
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2.5. ANÀLISI 
 

 2.5.1. ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DINS L'AJUNTAMENT.  
 

 

En aquest apartat analitzo tant de forma interna com externa la situació en la que he trobat l'àrea de 

territori i sostenibilitat durant el període que he estat de pràctiques. 

Per això, mostro una matriu DAFO on són analitzades les debilitats, fortaleses, oportunitats i amenaces 

de l'àrea. 

 
 

 

 FORTALESES  DEBILITATS 
 

 

 

- Alta professionalitat 

- Ambient de treball positiu 

- Sistema de coordinació 

- Alta productivitat  

- Treball en equip 

 

 

 

 

- Falta de temps 

- Falta de recursos humans 

- Falta recursos tecnològics 

- Ordre de prioritats segons 

necessitats 

 

 

 

 OPORTUNITATS  AMENACES 
 

 

- Estat de benestar 

 

 

 

- Crisi econòmica 

- Canvis de govern 

 

 

~ FORTALESES (Anàlisi intern):  

 

 - Alta professionalitat : dins de les pràctiques he pogut conèixer com treballen els tècnics de 

l'ajuntament. Considero que són personal altament qualificat per a fer les tasques les quals 

s'encarreguen. 
 

 - Ambient de treball: la dinàmica de grup és molt còmode i agradable, ja que els treballadors de l'àrea 

creen un clima de treball cooperatiu, que afavoreix la productivitat. 

 

 - Sistema de coordinació: el departament és dirigit i coordinat pel cap d'àrea, que porta un control 

exhaustiu de les activitats que s'efectuen dins l'àrea, sent l'últim filtre del projecte, supervisant les parts 

pressupostàries, constructives, de planificació i gestió.  
 

 - Treball en equip: dins d'un mateix projecte intervenen diversos professionals executant funcions 

diferents. Aquestes intervencions són eficients ja que no hi ha duplicitat de treball i hi ha una bona 

comunicació entre els professionals alhora de coordinar tasques complexes. Això és degut a que no hi 

ha un ordre jerarquitzat entre els treballadors, amb el qual les decisions s'han de prendre de forma 

interdisciplinar. 
 

 - Alta productivitat: els diversos professionals, a causa de la falta de recursos humans, han d'assumir 

totes les tasques que sorgeixen en un mateix període de temps. Això ocasiona un rati molt elevat 

d'execució de tasques per professional on la planificació no es veu alterada. 
 

~ DEBILITATS (Anàlisi intern): 

 

 - Falta de temps: les pautes temporals per a l'entrega dels projectes no corresponen a la quantitat 

d'hores que es necessiten realment per a realitzar-los correctament. Això provoca que alguns projectes 

es presentin amb mancances. 
 

- Falta de recursos humans: per arribar a assumir totes les tasques assignades per l'àrea amb una 

bona qualitat, s'haurien d'augmentar els efectius. D'aquesta manera es podrien dedicar les hores 

necessàries a cada tasca. 
 

 - Falta de recursos tecnològics: molts dels treballadors no disposen de les eines necessàries per a 

l'execució de les feines, sobretot en àmbits d'informàtica, en les quals la falta d'aquestes provoca una 

disminució de la productivitat en la oficina. 
  

 - Ordre de prioritats: en algunes ocasions les prioritats en l'execució dels projectes no són basades en 

les necessitats reals de la ciutadania, sinó que responen a una decisió imposada per un sistema 

ideològic governamental que el condiciona. 

 

~ OPORTUNITATS (Anàlisi extern): 

 

- Estat de benestar: l'àrea de Territori i sostenibilitat forma part de l'ajuntament, i per tant és gestionat 

com a organisme de caràcter públic.  Així, disposa d'un pressupost per cobrir les necessitats bàsiques 

de la població. 
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~ AMENACES (Anàlisi extern): 

 

- Crisi econòmica: al ser un organisme públic el pressupost que rep es veu afectat segons l'estat 

general de l'economia. Amb la crisi econòmica actual el pressupost i les subvencions que dóna l'estat 

han disminuït. Això comporta una simplificació de projectes per a reduir despeses. 
 

- Canvis de govern: poden afectar en el canvi de direcció del departament, pel qual el sistema de 

treball, els objectius, els treballadors, etc. es poden veure afectats i canviants segons el grup municipal 

que encapçali l'ajuntament. 

 
 

2.5.2. AUTOAPRENENTATGE 

 

Les pràctiques que he pogut realitzar dins de l'àmbit de la rehabilitació, dins de l'administració pública 

m'han servit per aprendre a treballar tant en coneixement professional com en l'aprenentatge personal. 
 

En quant a la manera d'organitzar, he adquirit l'hàbit de planificar d'una manera més eficaç les tasques 

assignades.  
 

A nivell de coordinació amb els treballadors, he hagut d'adaptar-me al seu sistema de treball per a que 

les meves tasques fossin compatibles amb la resta del projectes alhora de realitzar els plànols, 

informes, etc. 
 

En quant a treball en equip interdisciplinar m'ha aportat adquirir experiència professional en els 

diferents àmbits de l'edificació d'una manera global, millorant aspectes com la representació gràfica, el 

coneixement d'instal·lacions, sistemes constructius, pressupostari, etc. 
 

En el període de pràctiques he adquirit nous coneixements tant constructius com pràctics. Considero 

que en les visites que he realitzat han sigut força constructives, ja que he tingut la oportunitat de 

contactar amb altres empreses externes, veure en primera persona els sistemes constructius de l'època 

i entendre d'una manera més visual la seva constitució, coneixent el paper que desenvolupem a peu 

d'obra com a tècnics. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.3. ANÀLISI DE LES TASQUES DE LA NOSTRA PROFESSIÓ EN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 

Una de les sortides professionals que també tenim en el nostre abast recau sobre "empreses" de 

caràcter públic, com en són els ajuntaments. Cada ajuntament de cada poble, ha d'abastir les activitats 

destinades a la creació i a la millora urbanística, incidint tant en construccions d'obra nova com en 

reparacions o rehabilitacions d'edificis existents, pel qual a dia d'avui, considero que és una alternativa 

de sortida professional que hem de tenir present. 

 

Durant l'estada de pràctiques, he pogut tenir la ocasió de treballar amb professionals que precedeixen 

la nostra carrera de "graduats en Ciències i Tecnologies de l'Edificació", els aparelladors i els 

arquitectes tècnics. 

Així, he pogut observar l'àmbit de treball a que arribem a assolir en la nostra professió, mes en concret 

en l'àmbit d'administració pública. 

Les principals tasques que realitzem són: 

- Redacció d'estudis i projectes de rehabilitació, així com reparacions en el parc edificat públic, 

per a gestionar l'ús, la millora, el manteniment i la conservació dels mateixos, tenint en compte 

els nous factors d'eficiència energètica. 

- Redacció d'estudis i projectes d'obra nova 

- Direcció l'execució material de l'obra 

- Redacció d'estudis de seguretat i salut, així com de la seva coordinació 

- Redacció d'estudis en l'àmbit de la via pública com parcs, carrers i jardins. 

- Inspecció de llicències municipals. 

- Control i intervenció en la planificació urbanística municipal 

- Realització del control de qualitat de l'obra, així com el control de la  gestió dels residus. 

- Treballs de delineació 
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3 CONCLUSIONS I RECOMANANCIONS 

 
 

Realitzant les pràctiques he pogut veure com es desenvolupen les tasques en el departament de 

Territori i Sostenibilitat d'una administració pública, en el qual intervenen una gran part de professionals 

del nostre sector. 

 

En una empresa de caràcter públic com és l'Ajuntament, he vist clarament que no puc pensar de la 

mateixa manera com si estigués treballant en una empresa privada. Els nostres objectius van lligats 

amb els interessos de caràcter públic, i per tant, moltes de les promocions que hem anat realitzat vénen 

definides a partir de decisions polítiques. No ens hem hagut de preocupar per a que ens acceptessin 

cap pressupost o obra per a poder-nos mantenir, sinó que la nostra tasca era realitzar  les tfeines 

projectuals i d'execució a partir del projectes els quals ens anaven marcant entre les regidories i el cap 

d'àrea, les quals posteriorment, es posen en concurs, o en el cas d'obres menors, s'acaben executant 

per la pròpia administració. 

 

Aquest semestre en el que he estat treballant en l'ajuntament, ha sigut el tercer any de durada d'un 

mateix partit polític abans de les eleccions, en les quals es pretén donar una bona imatge a la població, 

realitzant una gran part de projectes i de millora de les instal·lacions per al poble. 

Això comporta que s'hagin d'efectuar una gran quantitat de projectes i execucions en un període 

relativament curt. Tenint això en compte i la real manca de personal treballant en el departament, hi ha 

un excés de feina, pel quals els treballadors realitzen les operacions de manera ràpida i sense la 

necessària planificació en quant a organització de les feines i coordinacions entre els mateixos 

treballadors del departament. En ocasions, és favorable ja que arriben a presentar la majoria dels 

projectes, però per altre banda, no es realitzen de forma ben definida amb el qual acaben generant 

altres problemes  imprevistos no contemplats durant l'execució de l'obra. 

 

Haver fet les pràctiques en l'àmbit públic com l'ajuntament porta a generar gran part de projectes els 

quals principalment son rehabilitacions i reparacions d'edificis existents, inclosos edificacions de 

caràcter patrimonial. 

Per altra banda, m'ha sobtat que moltes de les tasques que podríem fer, s'acaben contractant a 

empreses externes, com en són alguns casos de càlcul d'estructures, de paràmetres per a eficiència 

energètica o el disseny d'instal·lacions. Aquestes contractacions son emprades altra vegada per a la 

falta de temps i per traspassar responsabilitats. 

 

∼ CONCLUISONS PERSONALS: 

 

Abans d'iniciar les pràctiques, havent parlat amb l'arquitecte i l'arquitecte tècnic municipal, sabia alguna 

de les actuacions en les quals treballaria durant la meva estada, les quals anaven plenament 

enfocades a treballs de rehabilitació en quatre edificis municipals d'importància. 

M'he trobat però, que no he treballat amb tanta incidència en aquests projectes com m'hagués agradat. 

La principal causa d'aquests fets ha sigut que han sorgit molts projectes d'àmbit inferior amb el que s'ha 

donat més prioritat, de forma que l'inici de les obres d'algun dels projectes que teníem previstos s'ha 

quedat endarrerit.  

 

Com a part positiva,  la situació d'excés de feina en la que ens trobàvem, m'ha donat la oportunitat de 

formar part en la realització de varis projectes, en els quals he donat suport en la part tècnica.  

Per altra banda, m'hauria agradat incidir més en la part pràctica que tot just ara comença a efectuar-se 

com a resultat del procés en el que he treballat aquests mesos, ja que en proporció he treballat més 

sobre l'execució dels projectes en sí que no pas en obra, encara que tot i així he pogut incidir en obres 

menors. 

 

∼ RECOMANACIONS: 

 

Tot i que vaig decidir fer les pràctiques en una empresa pública, he trobat a faltar l'exigència que 

comporta treballar en una empresa privada, el qual ha de sobreviure en el temps de crisi que avui dia 

corren en la nostra professió.   

Recomano realitzar les pràctiques dins l'administració a estudiants amb ganes d'intervenir en varis 

projectes d'importància en obres de rehabilitació i reparacions en l'àmbit municipal. No obstant,  no es 

trobaran l'ambient de treball d'una empresa privada. 

 

Com a comentari final, crec que la realització de pràctiques externes és un factor que hauria d'estar 

imposat per a la complementació dels nostres estudis universitaris. Així dons, recomano a tots 

estudiants que tinguin la possibilitat, realitzar pràctiques per a millorar el coneixement en aquest àmbit, 

adquirint una bona experiència.  
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Realitzant aquest treball de final de grau he tingut el plaer de treballar amb molt bons professionals en 

el sector de la construcció. 
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de Martorell, la qual m'ha permès realitzar les pràctiques del present TFG.  

 

Més específicament agraeixo  al meu tutor de pràctiques, el qual m'ha estat tutorant i donant-me suport 

en tot moment.  Guardaré els consells i les explicacions que m'ha anat donant, així com de 

l'aprenentatge de 6 mesos de duració en l'estada de pràctiques que he pogut estar al seu costat. 

 

Per altra banda agraeixo també a l'arquitecte tècnic municipal, el qual puc considerar que ha sigut el 

meu segon tutor, amb el que també he tingut la oportunitat de treballar en molts dels projectes que hem 

anat realitzant durant les pràctiques, del que en puc considerar un bon exemple a segui per al meu 

futur professional. 

 

 

Agraeixo també a totes les persones que dia a dia m'han anar recolzant i donant suport en aquest 

període que ha passat realment molt ràpid, així com les que han fet possible l'execució de les 

pràctiques. 
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A3  CROQUIS 3 

Can Nicolau. Esquerda del balcó 

 





TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL  ANNEX A : SUPORT A LA MEMÒRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4  EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

  

  A4.1 AMIDAMENTS: Oficines de la seu del PMAPM 

  A4.2 PRESSUPOST: Oficines de la seu del PMAPM 

  A4.3 RESUM DEL PRESSUPOST: Projecte de "Reforma i ampliació del edifici 1 

   del C.E. Torrent de  Llops de Martorell". 

  A4.4 JUSTIFICACIÓ DE PREUS:Projecte de "Reforma i ampliació del edifici 

   1 del C.E. Torrent  de Llops de Martorell". 

  A4.2 ÚLTIM FULL: "Projecte de Rehabilitació de la Farmàcia Bujons" 

 

















TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL  ANNEX A : SUPORT A LA MEMÒRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6  ACTA DE VISITA A OBRA 

 Casa Mestres. Acta nº 12 





ANNEX A: SUPORT A LA MEMÒRIA TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5  FITXA DE RESIDUS  

"Projecte d'adequació de l'escola Montserrat a la nova secció d'institut de Martorell" 
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 DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA DE MARTORELL
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B1  HISTÒRIA DE MARTORELL 



TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL  ANNEX B : DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA DE MARTORELL 
 

B1.  HISTÒRIA DE MARTORELL 
 

Senyals de vida en la prehistòria, (període paleolític i neolític) 

 

Les primeres senyals de població a Martorell les trobem en unes tombes col·lectives entre els barris del 

Pla i del Camí Fondo, a finals del període paleolític, on es van trobar restes d’un “Elephas Anticus”, 

restes humanes i  tres gots de ceràmica fets a mà. 

 

Martorell com a vila romana  

 

Posteriorment, en l’època Romana, s’hi construeix el que en serà l’element més singular de Martorell, el 

Pont del diable, que s’ubicà entre la vall del Llobregat i la depressió prelitoral, com a zona estratègica 

establint la relació entre la zona de Barcelona i la depressió prelitoral. Important en les xarxes de 

comunicacions romanes. 

Dins d’aquesta època, en trobem també unes termes romanes, del començament del S.IIaC fins a 

finals del mateix segle, i les torres de la serra de les Torretes. Trobem també la parròquia de Santa 

Margarida, de l’època visigoda. 

A la zona de l’església de Santa Margarida trobem restes arqueològiques d’una església paleocristiana 

i part d’una necròpolis amb diverses tombes, de finals del segle VI. 

A l’estació de Martorell enllaç, s’hi troben unes restes més antigues que les del pont del diable, datades 

a finals del segle IV. 

 

Període Medieval 

 

A partir de l’any 878 Martorell Veu incrementada la seva població des del moment de la recuperació de 

Barcelona per Guifré I. 

El conjunt de cases al llarg de l’eix del camí provinent del pont del diable, la plaça i l’església es situen 

en l`època alt-medieval. 

El priorat de Sant Genís de Rocafort és fundat l’any 1042 per Guillem Bonfill i la seva esposa Sicarda, 

en l’època on Martorell pertanyia la baronia dels Castellvell. 

Al 1216 apareix anomenat l’Hospital. 

 

El congost va ser escenari de la victòria bèl·lica de les tropes de Ramon Berenguer III sobre els 

sarraïns durant el domini de la baronia dels senyors Castellvell, fins al 1396, on  el rei Martí l’Humà 

incorpora la baronia a la corna i Martorell és declarat  carrer de Barcelona, i no és fins a l’any 1344 que 

Bernat de Foix concedeix el privilegi fundacional del municipi de Martorell. 

Al SXV, Martorell pateix les conseqüències de les guerres de successió entre els Foix i el Rei Martí. 

Martorell demostra gran vitalitat, i es construeix al 1437 el segon pont que travessa el riu anoia.  

 

Edat moderna 

 

A l’any 1592, ja en l’edat moderna es fa oficial l’escut tradicional de la vila, amb les figures d’una castell, 

un martell i una mà i les línies horitzontals onejant.  

Es construeix el mateix any una nova església, que durà 13 anys de treball. Al 1579 el bisbe autoritza la 

construcció d’una nova església parroquial, situat on actualment la trobem. 

La baronia dins d’aquest segle, passà per vàries mans, fins a arribar als Álvarez de Toledo y Osorio. 

 

Període de guerres: SXV-SXVIII 

 

No va ser fins a la guerra dels Segadors, on la vila es fortificà, al esdevenir el quarter general de 

Catalunya, peça clau per a la defensa de Barcelona, i es va ser destruïda al 1641 pel marquès de los 

Velez,senyor de la vila. Al 1652 la es pateix l’epidèmia de pesta. 

Al SXVII, any 1669 es delimita el terme municipal de Martorell, i s’estableix al 1686 una comunitat de 

caputxins. 

 

Durant la guerra de Successió Martorell plantà força resistència sobre les forces d’ocupació. Tot i així, 

al 1714 la torre de l’homenatge  del Castell de Rosanes va ser volada, el fort va caure, i l’exèrcit invasor 

va instal·lar-hi un centre d’intendència, i es construí una caserna de cavalleria prop del Pont del Diable 

al 1732. 

 

Guerra civil: SXIX 

 

Durant el segleXIX, hi esdevingueren les guerres civils, inicialment del Francès, on Martorell va ser 

vàries vegades saquejat i vexat per les tropes franceses, que arrivaren al Congost el 1814. 

Al 1817 apareix la primera fàbrica de cotó i al 1856 s’inaugura el ferrocarril de Martorell-Barcelona i al 

1861 al 1865, es prologa la línia dels MZA fins a Tarragona. Posteriorment al 1893, amb una nova línia 

de ferrocarril es connecta amb Igualada, amb el qual, Can Carreres començà a formar un nucli de 

població bastant important. 
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En la colònia fabril de Can Bros, al1856, va ser escenari entre forces republicanes i tropes de govern, 

esdevenint aixecament federalistes i proclamant la República Federal. 

 

El canvi d’activitat econòmica s’implantà a causa de la revolució industrial. 

Millora també la connexió viària amb la construcció de la carretera de Madrid al 1863, potenciant 

l’expansió de Martorell pel Carrer del Mur. 

A l’any 1876 Francesc Santacana i Campany funda el museu de l’Enrajolada. 

A l’any 1881 apareixen les primeres clavegueres al carrer Nou. 

Martorell pateix la plaga de la fil·loxera al 1887, que arruïnà moltes famílies. 

 

Edat contemporània, SXX: creixement de les urbanitzacions i millores de qualitat de 

 vida i comunicacions. Ocupació franquista. 

 

Al segle XX comença a aparèixer la electrificació de la població (1905), la creació del Centre Republicà 

del Progrés (1908), el naixement dels serveis d’aigua (1915) i la formació del Foment Parroquial de 

Cultura (1915), la creació del Sindicat Vitivinícola Comarcal (1917) i la Fundació de l’Ateneu (1928). 

1930 s’inaugura la piscina. 

Al 1931 Francesc Riera guanya les eleccions municipals i proclama la República a Martorell. Tres anys 

més tard, esquerra republicana ocupava l’ajuntament proclamant la República Federal. 

Amb la Guerra Civil s’incendia a l’any 1936 l’església parroquial, culminant el període al 1939 amb el 

bombardeig de Martorell amb a càrrec de l’aviació franquista, i amb l’ocupació a l’endemà de la Quinta 

División Navarra.   

 

Entre el 1941 i el 1944 es construeix la nova església parroquial de Santa Maria, i s’inaugura a l’any 

vinent el Museu Municipal Vicens Ros. 

S’inicia llavors l’expansió del nucli amb del barri del Pla, de creació del 1956 d’un grup d’habitatges de 

l’Obra Sindical del Hogar, compost per 200 vivendes. La vila es transformà enderrocant les façanes 

d’un costat del carrer del Mur, per eixamplar la NII en els anys 60. 

Al 1962 es comença a urbanitzar el barri de Buenos Aires, amb l’edificació de 680 habitatges i de 616 

més 10 anys més tard, per a finalitzar aquesta als setanta i començar la urbanització del Camí Fondo. 

Posteriorment, es realitzarà la urbanització del barri Pelegrí Juncosa. 

L’activitat agrícola comença a decréixer i Martorell s’industrialitza amb els polígons de La Torre, Glude, 

Solvay, Can Bros i SEAT, que constitueix un canvi radical d’activitat econòmica de Martorell de 

població agrícola a industrial. 

Es construeix l’autopista i la doble via del tren de RENFE que defineixen com un lloc de pas de 

diversos eixos. 

S’inicien el plans de creixement urbanístics més importants de Martorell, començant pel barri del Pla, 

que creà als anys 60 un grup d’habitatges de l’Obra Sindical del Hogar. 

Es transformaren les façanes de la vila per eixamplar la N-II i posteriorment es començaren als anys 70 

a urbanitzar els barris de Camí Fondo i Pelegrí Juncosa. 

 

L’activitat agrícola comença a decréixer i Martorell s’industrialitza amb els polígons de La Torre, Glude, 

Solvay, Can Bros i SEAT, que constitueix un canvi radical d’activitat econòmica de Martorell de 

població agrícola a industrial. 

Es construeix l’autopista i la doble via del tren de RENFE que defineixen com un lloc de pas de 

diversos eixos. 

 

Al 1992 s’inaugura el passeig de Catalunya. 

Al 1979 es defineixen les primeres eleccions municipals democràtiques després de la dictadura. 
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B2  CREIXEMENT URBANÍSTIC 



ANNEX B: EVOLUCIÓ HISTÒRICA I DESENVOLUPAMENT DE MARTORELL TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL 

B 2.  CREIXEMENT URBANÍSTIC. 
 

2.1.  CREIXMENT PER BARRIS  

 

Actualment ens trobem dins de la població de Martorell diferents barris els quals han anat creixent 

urbanísticament al llarg del temps. Es pot considerar que l’inici dels grans canvis en l’àmbit d’urbanisme 

s’inicien als any 60 amb la urbanització del barri del Pla.  

 

Els barris corresponen a noms d’antics llocs, noms de les primeres cases o cases singulars, elements 

concrets o el propi nom de les indústries. Trobem com a mes antics el barri de la Vila, del Can 

Carreras, el Pla i Buenos aires. En són més recents el barri del Torrent de Llops, Les Bòbiles i el Camí 

Fondo. Situat a les afores del nucli urbà, hi trobem polígons industrials com la Torre, Glude SEAT, etc., 

el qual el més antic n’és el barri de Can Bros, antic nucli industrial colònia fabril on hi predominava la 

indústria tèxtil.  

 

S’inicien els plans d’urbanització a partir del barri de la Vila, amb la creació del pont del riu Anoia. El 

nucli medieval va creixent de forma allargassada entre els dos rius.  

Es comença a desenvolupar el barri de Can Carreres amb l’arribada del ferrocarril, i el barri del pont del 

Diable comença a desenvolupar-se longitudinalment fins a donar lloc al Barri de la Mina, del Mur, del 

Barri de Rosanes i finalment el barri de l’Illa.  

Al 1956 comença l’expansió del nucli amb del barri del Pla, on es crearen un grup d’habitatges de 

l’Obra Sindical del Hogar, compost per 200 vivendes. La vila es transformà enderrocant les façanes 

d’un costat del carrer del Mur, per eixamplar la NII en els anys 60. 

Al 1962 es comença a urbanitzar el barri de Buenos Aires, amb l’edificació de 680 habitatges i de 616 

més 10 anys més tard, per a finalitzar aquesta als setanta i començar la urbanització del Camí Fondo. 

Posteriorment, es realitzarà la urbanització del barri Pelegrí Juncosa. 

L’activitat agrícola comença a decréixer i Martorell s’industrialitza amb els polígons de La Torre, Glude, 

Solvay, Can Bros i SEAT, que constitueix un canvi radical d’activitat econòmica de Martorell de 

població agrícola a industrial. 

Es construeix l’autopista i la doble via del tren de RENFE que defineixen com un lloc de pas de 

diversos eixos. 

 

 

 

 

BARRI DE LA VILA 

 

La morfologia de la vila quedà dividida entre quatre trams: el carrer Santacana (antic Anoia), el carrer 

Josep Anselm Clavé (antic carrer de la font), la plaça de la Vila (antiga plaça del Pou), i el carrer Pere 

Puig (antic carrer Nou). Amb augment de població. 

 

EL BARRI DE LA MINA I EL CONVENT DELS CAPUTXINS 

 

A l’any 1700 el rei Carles II autoritza als Caputxins a fundar un convent al peu de les Torretes. Aquest 

convent constava d’una nau proncipal i cinc capelles laterals, amb un cor i una sagristia. Disposaven 

també de l’espai de refrectori i dormitoris, i d’una horta-jardí. El caputxins van ser expulsats al 1835, 

amb la desamortització de mendizábal. 

 

A partir d’aqui, l’antic convent de caputxins passa a ser el primer hospital de Martorell, més tard passà 

a ser una escola-convent i durant la guerra, escoles nacionals. 

 

Cap a finals del S.XVIII els caputxins van anar creant tot un seguit d’edificacions per allotjar les families 

que anaven a treballar per ells, formant així el barri de la mina. 

 

01.2.2. XARXA DE COMUNICACIONS 

 

La fisonomia de Martorell ha estat des de fa mes de 2000 anys condicionada per la seva situació 

geogràfica i estratègica (depressió prelitoral) que ha anat creant i modificant contínuament les seves 

xarxes de comunicacions, tant urbanes com a interurbanes. 

Ja des de l’època romana, trobem travessant el territori martorellenc la Via Augusta, que comunicava 

Roma fins a Cadis. 

Martorell es troba situat en el pas idoni per a les xarxes de comunicacions entre Barcelona i les 

poblacions situades en la depressió prelitoral. 

 

Actualment hi trobem vàries vies de comunicació importants, la línia de l’AVE Barcelona-Madrid i 

l’autovia A-2, que substitueix l’antic traçat de la N-II (la qual configurà els actuals carrers del Mur, a la 

vila, el Carrer Montserrat al barri de Can carreras i el pont de ferro que creua el riu anoia inaugurat l’any 

1897) en son dues de gran importància. No obstant, és el pas de la Autopista AP-7 la que causa més 

impacte visual, construïda l’any 1972, causant modificacions al Congost i a la carretera de Gelida.  
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Trobem com a carreteres secundàries, la carretera de Gelida i la de Tarrassa, des d’on surt la de 

Castellbisbal i al les altres poblacions seguint el marge del riu Llobregat. Trobem també al nord-oest  la 

carretera de Piera (o de Capellades) oberta el 1963, que creua longitudinalment la gran part de 

Martorell passant per la rambla de les Bòbiles fins a l’estació de RENFE. 

 

En quant a traçat de ferrocarrils, trobem la línia de RENFE de Barcelona a Tarragona inaugurada al 

1956 i la de Barcelona a Igualada-Manresa del FGC que es consolidà a l’any 1924 al unir les línies 

Martorell-igualada i Martorell-Barcelona. 
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B3  EDIFICACIONS SINGULARS 
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B 3.  EDIFICACIONS SINGULARS 
 

 

Martorell té tot d’un seguit d’edificacions singulars, les quals s’aniran comentant cronològicament.  

 

Pont del Diable (8-10 aC) 
 

Conserva alguns carreus i l’arc triomfal d’origen romà. Desapareix al SXIII i es construeix d’estil gòtic, 

format per dos arcs ogivals i un de mig punt. Al SXVIII es van realitzar obres de consolidació. L’any 

1939 es va destruir i al 1962, seguint amb l’estil gòtic es reconstruí.  

 

Torretes del Clos i Griminella 
 

 

Situada a la Serra de les Torretes que dominaven el pas del Congost. 

 

Sant Genís de Rocafort (1042) 
 

 

És situat al cap d’un turó sobre la carretera de Castellví de Rosanes. Antigament va ser un monestir del 

qual se’n conserva un dels arcs faixons ogivals. 

 

Església de Santa Margarida (S XII) 
 

 

És situada sobre restes d’una antiga església visigoda del segle VI-VII. Construïda amb carreus de 

gres, absis carrat i portal amb dues arquivoltes. 

 

Torre de Santa Llúcia (1208) 
 

Amb pati renaixentista amb dos pisos, doble galeria i capella neoromànica. 

Va ser residència de la família Calders, procuradors dels Requesens (senyors de Martorell). 

 

Capella de Sant Joan (1216) 
 

Única resta de l’antic hospital. Nau amb volta apuntalada i amb tres arcs ogibals. 

 

Sant Bartomeu (SXIII) 
 

Al 1835 desaparegué l’ermita de les quals posteriorment es van trobar restes corresponents a la planta 

amb paviments de cairons i pedra a la capella. 

 

 

Edifici de l’ajuntament (S.XVI) 
 

Antiga casa dels senyors Martorell, amb la façana decorada amb esgrafiats. 

 

Museu Municipal Vicens Ros (1687-1700) 
 

Forma part d’un antic convent de caputxins. Museu de rajoleria catalana dels segles XVII i XVIII. 

 

Cal Nicolau (1834) 
 

Edifici neoclàssic de tres plantes amb una gran balconada a la planta noble. Disposa d’un pati amb 6 

grans columnes. 

 

Farmàcia Bujons � 1842 

 

Molí fariner (1854) 
 

Fou una antiga casa de filatura. Edifici de tres plantes rectangulars de tipologia anglesa. En fase de 

rehabilitació. 

 

L’Enrajolada, casa-museu Santacana (1876) 
 

Disposa d’una gran col·lecció de ceràmica decorada, dentacant-ne les gòtiques de paviment i d’arts i 

oficis. 

 

Església de Can Bros (1897) 
 

Església neogòtica  construïda en la colònia fabril de Can Bros a les afores de Martorell. 

 

Torre de les hores (1882-1962) 
 

Fou residència de Francesc Pujols. Planta quadrada amb jardí de planta, pis i golfes, amb una torreta - 

mirador al capdamunt.  

 

Ca l’Ollé (1926) 
 

Torre noucentista. Destaca la façana de migdia amb quatre portals i vuit finestres de punt rodó. 

Actualment utilitzat com a Escola d’Arts Plàstiques. 

 

 



ANNEX B: EVOLUCIÓ HISTÒRICA I DESENVOLUPAMENT DE MARTORELL TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL 

 

El progrés (1928) 
 

Seu de la Societat Recreativa El Progrés, d’estètica noucentista. Disposa de sala d’espectacles, pisata 

de ball, escenaris, etc. 

 

Església de Santa Maria (1941) 
 

Substitueix l’anterior església gòtica. Conté tres naus, vitralls policroms. Columnes octogonals de maó 

vist que suporten la coberta, amb una portalada renaixentista. 

 

Centre Cultural (1995) 
 

Edifici d’estètica d’avantguarda, convertit en un punt de dinamització cultural. 

 

Passarel·la sobre la NII (1995) 
 

Uneix els dos trams del passeig de Catalunya per sobre la NII. De 145m de llargada i de 4m d’ample, 

amb una altura de 5,5m. 
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ANNEX C: PROJECTES PRINICPALS

Durant la meva estada de pràctiques he treballat per a l'execució de projectes que l'àrea de

Territori i Sostenibilitat havia de dur a terme.

Principalment he treballat en l'execució de 7 projectes, dels quals ens hem encarregat de

realitzar les tasques pròpies de despatx: de la memòria, els plànols, l'estudi de seguretat i

salut, pressupostos, etc.

Les obres en que he treballat principalment han sigut, per ordre cronològic:

1. Rehabilitació de la farmàcia Bujons,

2. La rehabilitació de la Casa Mestres,

3. L'avantprojecte d'adequació del local a la plaça de la vila 27-29 com a oficines de la

seu del PMAPM,

4. Les escales exteriors del Molí Fariner,

5. El Complex esportiu Torrent de Llops,

6. L'adequació de l'escola Montserrat a la nova secció d'institut de Martorell,

7. Rehabilitació i consolidació del castell de Sant Genís de Rocafort.

En el present annex explico cada un d'aquests projectes en els que he anat treballant.

A part de tots aquests projectes que hem realitzat, he anat treballant sobre petites tasques per

donar ajut a l'arquitecte tècnic municipal de Martorell, les quals explicaré com en el cas dels

projectes, més endavant.
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C1 REHABILITACIÓ DE LA FARMÀCIA BUJONS
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C1. REHABILITACIÓ DE LA FARMÀCIA BUJONS

La Farmàcia Bujons ha sigut el primer projecte en el que he pogut treballar. Primerament introdueixo

una mica d'informació sobre aquesta, seguidament de les explicacions pertinents amb els plànols i les

imatges necessàries per al seu enteniment.

1.1. Dades del projecte:

Nom: Rehabilitació de l’antiga

Farmàcia Bujons

Carrer: Plaça de la vila, 41

Municipi: Martorell

Comarca: Baix Llobregat

Província: Barcelona

Dades urb.: Sol urbà, Clau 1. Ordenació

antiga i tradicional

1.2. Agents del projecte:

Promotor: Ajuntament de Martorell.

Redactor: Serveis Tècnics Ajuntament de Martorell

Rodrigo  Alaminos  Rodríguez , arquitecte municipal.

Pressupost: Serveis Tècnics Municipals

Rafael Palao Aguilar, arquitecte tècnic municipal.

Instal·lacions: Serveis Tècnics Municipals

Joan Casademont I Portell, Enginyer municipal.

Estructura i Estudi de seguretat i Salut: Serveis Tècnics Municipals.

Rafael Palo Aguilar, Arquitecte tècnic municipal.

Tal i com es mostra, l'Ajuntament de Martorell actua sempre com a promotor de les obres en les que

s'intervé, pel qual depenent de l'abast del projecte, es realitzarà un concurs per a l'execució de la

mateixa, o serà el propi ajuntament el que s'encarregarà d'executar-lo.

1.3. Objecte del projecte

El projecte de la Farmàcia Bujons consistia en definir les obres necessàries per a la seva rehabilitació,

de la planta baixa i el soterrani, en el qual es volia mantenir l'aspecte de la botiga (laboratori i una sala

de conferències en la posterior.

A més, es volia crear un nou forjat, per adequar-hi un despatx i uns serveis adaptats a persones amb

mobilitat reduïda. En la planta soterrani, es pretenia fer un altre despatx i un magatzem.

S'hi adequaren les instal·lacions necessàries.

Aquest projecte forma part d’un programa de rehabilitació sorgit de la necessitat d’assegurar

les condicions d'ús i manteniment de l’edifici i ampliació de les característiques d’aquest als

requeriments propis del municipi i la normativa vigent.

En la fotografia mostro l'estat en que es trobava la Farmàcia Bujons el dia que vam anar a fer

la visita.

El que es pot veure és l'interior de la farmàcia, després de la seva primera intervenció en la

qual es van canviar els forjats.

Botiga de la farmàcia Bujons
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1.4. Antecedents

La Farmàcia Bujons va ser esfondrada anys enrere a causa d'un incendi, el qual va fer que

s'haguessin d'efectuar treballs de construcció d'una nova edificació amb una nova estructura

metàl·lica (en la qual es substituïren els elements estructurals i el forjat).

Només es van conservar les parets perimetrals com a elements originals de l'antic edifici.

També es conservaren per a la seva posterior recreació el mobiliari de l'entrada de la

Farmàcia.

L’edifici existent es composa d’una gran nau sota voltes a la catalana en la zona de soterrani

de la zona de l’antiga farmàcia. Té una zona de vestíbul i ascensor de les plantes d’habitatges

superiors en la planta baixa i dues plantes d’habitatges en plantes primera. La segona amb

una zona de pati de celobert en la zona central del edifici.

L'edifici consta de tots els serveis del sol urbà, clavegueram, aigua, subministrament i

electricitat. Els carrers que l'envolten es trobaven pavimentats, propi de l’entorn urbá consolidat

on es situa l’edificació.

En les imatges, es mostra l'estat posterior a les primeres actuacions de rehabilitació després

de l'esfondrament. A la esquerra, la nau principal de la planta baixa, on es pot veure la nova

estructura de forjat i pilars metàl·lics la quals es va executar. En la imatge de la dreta,

s’observa la planta soterrani amb el sostre de voltes a la catalana.

1.5. Intervenció

Les obres previstes en la rehabilitació eren les següents:

- Obres de enderrocs i desmuntatges:

 No van ser necessàries ja que ja havia sigut enderrocat.

- Obres de estructura i divisòria:

 Confecció de forjat subjectat amb estructura metàl·lica de bigues i pilars.

 Sostre de 25cm. De gruix amb planxes col·laborants d’acer galvanitzat.

 Confecció d’envans divisoris recolzats, de 6 cm. de gruix de supermaó de 500x200x60

cm.

 Confecció de paredó recolzat de tancament de 10m. de gruix, de totxana de

290x140x100mm.

 Col·locació del cel ras continu de guix laminat (a la botiga, rebotiga i passadís) i cel

ras de fibres vegetals (a la sala, despatx, zona de l’escala - ascensor, lavabo, zona de

planta soterrani i zona de maquinària).

 Col·locació de portes, balconeres i marcs de divisòries practicables.

- Obres d’acabats i vidrieria:

 Nova pavimentació de l’espai, mitjançant paviments de mosaic hidràulic amb dibuix,

paviments de terratzo llis i paviments de toves.

 Acabats verticals mitjançant aplacats, pintats o enrajolats.

 Tancament de pilars metàl·lics mitjançant pladur.

 Tancaments practicables amb perfilaria d’alumini amb trencament tèrmic i vidres

d’aïllament tèrmic el la zones exteriors.

 Col·locació de baranes en balconeres.

 Tancaments practicables de fusta i vidre en l’interior de la farmàcia.

- Obres de Instal·lacions:

 Creació de la instal·lació de clima adequant-la als nous espais i volums, mitjançant

bombes de calor i unitats interiors de sostre.

 Creació de instal·lació de lampisteria i evacuació a les noves instal·lacions de serveis.

 Adequació per a la legalització de la instal·lació elèctrica i d’enllumenat.

Estat actual
PB Farmàcia Bujons

PB Farmàcia Bujons Planta soterrani
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1.6. Programa funcional

El programa funcional que va ser previst era el següent:

- Planta Baixa: Accés  públic, recepció en botiga de la farmàcia, rebotiga laboratori, sala i

espai d’exposicions, despatx, lavabo i nucli de comunicacions.

La superfície útil de la planta baixa és de 128.06m2.

- Planta Soterrani: Accés privat al personal, nucli de comunicacions, espais

d'emmagatzematge i arxiu.

La superfície útil de la planta soterrani és de 100.24m2.

L’espai a intervenir es divideix en dues funcions segons nivells de les  plantes que consisteixen

en:

- Arxiu i planta baixa com espai rehabilitat de botiga i rebotiga de la antiga farmàcia,en la

zona d’entrada i de sala de conferencies i exposicions , despatx i zona de lavabo

adequat a persones de mobilitat reduïda.

- Planta semisoterrani amb funcions de magatzem.

Les superfícies detallades que han sigut el resultat del nou plantejament de projecte són les

següents:

Planta baixa:

E1 Botiga farmàcia 23.57 m²

E2 Rebotiga laboratori 14.10 m²

E3 Sala 55.53 m²

E4 Despatx 14.67 m²

E5 Enfony 4.10m²

P1 Passadís 1 5.90 m²

P2 Passadís 2 6,92 m²

CH Cambra higiènica 3.47 m²

TOTAL PLANTA BAIXA: 128.06 m²
Planta soterrani:

E6 Sala soterrani 35.37 m²

MP Magatzem -pas 56.22 m²

TOTAL PLANTA SOTERRANI: 91.59 m²

Essent el resum de superfícies útils del complex edificatori existent el següent:

- Planta  semisoterrani: 91.59 m²

- Planta baixa: 128.06 m²

TOTAL SUP. ÚTIL: 219.65m²

La planta Baixa disposa d'un accés directe a la Plaça de la Vila núm 4, i la planta

Semisoterrani té accés des de l'interior de la planta baixa.
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C2 REHABILITACIÓ DE LA CASA MESTRES
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C2. REHABILITACIÓ DE LA CASA MESTRES

Les obres de rehabilitació de la Casa Mestres estaven ja iniciades quan vaig començar a fer

les pràctiques. En el moment que vaig entrar ja estaven realitzant les activitats d'acabats

d'aquesta.

Les actuacions realitzades prèviament a la meva entrada de pràctiques corresponen a les

relacionades amb la reparació dels forjats de l'edifici, que s'executaren en el mes d'agost per

intentar minimitzar l'afectació de les activitats que s'hi exercien diàriament.

A partir de l'agost, es començà a actuar en les façanes i en el pati.

La casa actualment té diverses activitats funcionals: en la planta baixa és situada la seu de

l'Esplai de Gent Gran de la Vila, i la segona planta l'ocupa l'Associació de Veïns del barri de

Rosanes.

La Casa Mestres és considerada una edificació amb valor arquitectònic, que disposa d'uns

esgrafiats fets per l'esgrafiador Ferran Serra.

2.1. Dades del projecte:

Nom: Rehabilitació de l’edifici municipal

"Casa Mestres"

Carrer: Carrer del Mur, 2 cantonada carrer

Torrent de Rosanes.

Municipi: Martorell

Comarca: Baix Llobregat

Província: Barcelona

Dades urb.: Sol urbà, Clau 1.

2.2. Agents del projecte:

Promotor: Ajuntament de Martorell.

Projectista: Rodrigo Alaminos Rodriguez, Arquitecte Municipal de Martorell

2.3. Objecte del projecte

L'objecte del projecte era realitzar les obres necessàries per a revisar l'estructura de fusta i les voltes

existents de l'edifici, col·locant posteriorment un nou cel ras similar a l'inicial.

S'havia de fer la conseqüent reparació de l'estructura de fusta, protegir-la amb pintura del tips Xilamon

fondo per a protegir-la contra insectes xilòfags i altres patologies de la fusta, a més de revisar la

coberta, substituir la tela asfàltica i crear dues noves gàrgoles.

Rehabilitació de les façanes existents i la reparació dels esgrafiats originals, per personal especialitzat

en reparacions i rehabilitacions.

L'última part del projecte, va ser la realització d'una obertura cap a l'exterior del pati existent, que era

tancat amb un mur de fàbrica, el qual s'havia d'enderrocar per a col·locar una reixa metàl·lica de barrots

de ferro rodons per a permetre les vistes entre l'interior i l'exterior.

Façana lateral i posterior de la Casa
Mestres

Humitats sostre en la zona dels
lavabos

Esquerdes als lavabos
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2.4. Antecedents

El projecte de Rehabilitació de la Casa Mestres consistia primerament en una revisió de l'estructura de

fusta i de les voltes existents desmuntant el cel ras de canyís. Al detectar-se unes goteres en els

serveis de la casa, esquerdes i una fletxa excessiva en el forjat, es va veure que possiblement

l'estructura de l'edifici podria estar malmesa posant en perillositat l'estabilitat d'aquest.

La Casa Mestres esta composta per una edificació de 17,90 x 10

m. amb una ocupació de 178 m² desenvolupada en planta

soterrani, planta baixa i dos plantes pis i terrat semi transitable.  En

la zona sud de la parcel·la  te un pati-jardí privatiu de 92 m²

d’ocupació.

La tipologia constructiva de l’edifici es d’una estructura portant de

parets de carrega i forjats unidireccionals de biguetes de fusta amb

revoltó de totxana manual confeccionat ”in situ”.

El sostre de la planta soterrani així com el de la planta primera es

de voltes ceràmiques, les voltes del sostre de la planta baixa es

troben reparades i  estintolades amb bigues de acer laminat.

2.5. Intervenció

- Obres de revisió:

 Desmuntatge de cel ras i col·locació de testimonis de gruix en esquerdes.

 Pintura de elements resistents de fusta amb pintura protectora.

 Confecció de nou cel ras desmuntable.

 En cas de ser necessari una reparació estructural es valorarà en pressupost puntual, es fa

una previsió pressupostaria estimativa.

- Obres de reforç del sistema estructural:

 Apuntalament dels forjats per a la seva posterior intervenció.

 Enderroc i desmuntatge dels paviments i del cel ras dels forjats, deixant la part estructural

vista (bigues i revoltons), per a reforçar-los estructuralment.

 Reforç del forjat creant una capa de compressió deixant la fibra neutre sobre cota superior

de la biga, deixant que aquesta treballi a flexió, amb una connectors metàl·lics tipus

"pernos" que absorbiran el tallant del sistema, connectant la part existent (bigues i

revoltons) amb la nova capa de compressió.

 Confecció del nou paviment i dels fals sostres.

Fals sostre canyís Apuntalament del forjat

Reforç estructural del forjat existent
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Realització de l'esgrafiat

- Obres de manteniment en la coberta:

 Neteja d'herbes i altres materials existents en la coberta.

 Confecció de dues gàrgoles que actuïn con a sobreeixidors en cas de fortes pluges.

 Col·locació de tela asfàltica en perímetre del terrat.

- Obres de rehabilitació de façanes:

 Muntatge de bastida tubular a les tres façanes existents.

 Neteja de paraments de pols existent dipositades pel pas del temps i tràfic de l’antiga N-II.

 Rehabilitació de esgrafiats existents i substitució del gnom del rellotge de sol.

 Desmuntatge de la bastida tubular.

Estat previ a la rehabilitació de la
façana principal c/Mur

Capa de compressió del forjat
efectuada.

Reparació de la nova coberta Coberta ja reparada

Rehabilitació de la façana pricipal Estat previ rehabilitació de l'acabat
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- Obres creació d'obertura al exterior:

 Enderroc del mur de fàbrica de 2.40m d'alçada.

 Col·locació d'una reixa metàl·lica de barrots de ferro rodons que permetin les

vistes entre l'interior i l'entorn exterior.

Façana prèvia a la rehabilitació Esgrafiat rehabilitat

Anclatge de la bastida a la façana

Estat previ a la rehabilitació del mur del pati exterior,
a substituir per una reixa metàl·lica.

Estat previ a la rehabilitació de les
escales del pati
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C3 AVANTPROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL A LA PLAÇA DE LA
VILA,  27-29 COM A OFICINES DE LA SEU DEL PMAPM
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C3.  AVANTPROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL LOCAL A LA PLAÇA DE LA VILA, 27-29 COM A
OFICINES DE LA SEU DEL PMAPM

Aquest projecte va suposar el primer en el qual vaig poder treballar des dels inicis en la seva execució

de forma total, realitzant les tasques de comprovació de dades, execució de plànols existents,

d'enderrocs, de projecte i del pressupost d'aquest.

Aquest constava d'adequar les instal·lacions existents, a un altre programa funcional, pel qual es

pretenia realitzar una reforma de l'interior, modificant divisòries, instal·lacions i acabats del local.

Al ser un avantprojecte, no hi ha hagut obres d'intervenció, ja que encara no s'ha executat el projecte i

no ha sigut aprovat per la junta de govern.

3.1. Dades del projecte:

Nom: Avantprojecte d'adequació del local a la plaça de la Vila, 27-29

com a oficines de la seu del PMAPM.

Carrer: Plaça de la Vila, 27-29

Municipi: Martorell

Comarca: Baix Llobregat

Província: Barcelona

Dades urb.: Sol urbà, Clau 1.

3.2. Agents del projecte:

Promotor: Ajuntament de Martorell.

Redactor: Serveis Tècnics Ajuntament de Martorell

Rodrigo  Alaminos  Rodríguez , arquitecte municipal.

Pressupost: Serveis Tècnics Municipals

Rafael Palao Aguilar, arquitecte tècnic municipal.

Instal·lacions: Serveis Tècnics Municipals

Joan Casademont I Portell, Enginyer municipal.

3.3. Objecte del projecte:

Aquest projecte forma part d’un programa d'adequació sorgit de la necessitat de donar un

espai per a la seu del PMAPM, assegurant les condicions d'ús i manteniment de l’edifici i

ampliació de les característiques d’aquest als requeriments propis del municipi i a la normativa

vigent.

L'objecte del projecte és reformar les instal·lacions actuals per donar servei a la seu del

PMAPM, adequant-les a les seves necessitats.

3.4. Antecedents del projecte:

Anteriorment el local de la plaça de la vila anava destinat per a cobrir les necessitats com a

escola d’arts plàstiques de Ca l’Oller.

L’edifici existent es composa de dues plantes, el vestíbul d'entrada (que està situat a la planta

baixa) i el local a la planta primera. Disposa d’ascensor.

Així, l’estat actual del local consta d’unes divisòries amb perfileria metàl·lica i panells de fusta,

que separen les diferents aules de l’escola (cinc de les quals disposen d’una aigüera) i per una

altra banda, la zona lavabos, que consta de 2 serveis. Actualment s’hi troba part del mobiliari

de l’escola, com taules, cadires i alguns armaris.

Consta d’instal·lació d’enllumenat en totes les aules, d’electricitat, climatització,

telecomunicacions i dispositius de detecció, evacuació i extinció contra incendis.

El complex edificatori té 355.50 m² de superfície útil en la planta primera.

3.5.: Intervenció del projecte:

Les obres previstes per a la execució del projecte són les següents:
- Obres d'enderrocs i desmuntatges:

 Desmuntatge i transport de mobiliari existent (taules, cadires i armaris).

 Desmuntatge de les aigüeres existents a cinc de les aules del local.

 Desmuntatge de portes i divisòries interiors (de perfileria metàl·lica i plaques de fusta).

 Enderroc d’envans.
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- Obres d'estructura i divisòria:

 Confecció d’envans divisoris de 10cm de gruix, mitjançant el sistema de pladur, per a les

divisions destinades a la zona d’oficines i aules de reunionsa amb Tancament practicables

de vidre per a la recepció.

 Confecció d’envans de 10cm de gruix, de totxana de 25x12x7cm, per a les divisòries de la

zona de cambres higièniques.

- Obres d'acabats i vidreria:

 Es mantindrà el paviment existent, aplicant els tractaments necessaris per a la seva

recuperació i bon estat.

 Acabats verticals mitjançant pintats excepte la zona de cambra higiènica, que serà

enrajolada.

 Tancament de pilars metàl·lics mitjançant pladur.

 Es mantenen els tancaments practicables existents.

 Col·locació de portes de fusta en la zona de banys i al magazem, mantenint les dels banys

actuals.

 Col·locació de portes de vidre per a l’accés a la zona de treball, a les oficines i a les aules

de treball.

- Obres d’Instal·lacions:

 Creació de la instal·lació de clima adequant-la als nous espais i volums, mitjançant

bombes de calor i unitats interiors de sostre.

 Creació de instal·lació de lampisteria i evacuació a les noves instal·lacions de serveis per

als lavabos d’homes i per als lavabos per a persones amb mobilitat reduïda. Inclusió d’una

nova aigüera en l’office 08.

 Adequació per a la legalització de la instal·lació elèctrica i d’enllumenat.

3.1.6. Programa funcional

El programa funcional respon a una sèrie de necessitats per a poder incorporar la seu del

PMAPM, el qual ha d'incloure una zona de vestíbul i recepció, espais de treball, oficines, sales

de reunions i serveis.

Ens trobem doncs, que en la planta primera on s'hi troba el local, tenim el següent programa

funcional amb les corresponents superfícies útils detallades:

Estances:

E 01. Vestíul de planta 7.40 m²

E 02. Recepció 30.50 m²

E 04. Espai de treball 104.20  m²

E 08. Office 12.70 m²

E 12. Sala tècnica 8.65 m²

E 13. Despatx 2 16.50 m²

E 14. Sala de reunions 2 18.20 m²

E 15. Sala de reunions 1 17.10 m²

E 16. Despatx 1 26.70 m²

Magatzem:

M 09. Magatzem 3.05 m²

Cambres higièniques:

CH 03. Servei adaptat 4.90 m²

CH 05. Servei dones 5.95 m²

CH 07. Servei homes 2.95 m²

Zones de pas:

P 06. Pas 1 3.60 m²

P 10. Pas 2 19.35 m²

P 11. Pas 3 2.45 m²

TOTAL SUP. ÚTIL: 284.20 m²
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C4 ESCALES DEL MOLÍ FARINER
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C4.  ESCALES DEL MOLÍ FARINER

En aquest projecte he estat treballant d'una manera intermitent en l'estada de pràctiques.

Em van encomanar començar a executar les seccions per a unes escales d'un projecte que

estava mig encaminat, el qual s'havien de construir per a substituir les existents.

El projecte partia de les dades d'un topogràfic, que ens

donava les dades de la relació entre el terreny i

l'emplaçament de les escales, fent unes seccions

topogràfiques de l'actuació.

La meva feina consistia en la realització d'aquestes

escales amb uns mur de contenció principals de gabions

metàl·lics i unes xapes metàl·liques laterals, amb el qual

un cop definides en el plànol, havia de fer el pressupost.

Tot hi així, mentre estava realitzant el projecte, l'arquitecte

tècnic municipal em va aturar les tasques ja que era més

urgent treballar sobre un altre projecte, ja que la data

d'entrega d'aquest projecte encara no estava fixada i no es

preveia la seva execució en un període curt de temps, amb

el qual el vam deixar apartat.

4.1. Dades del projecte:

Nom: Escales del Molí Fariner.

Carrer: Camí del Molí Fariner s/n

Municipi: Martorell

Comarca: Baix Llobregat

Província: Barcelona

Dades urb.: Sol urbà.

4.2. Objecte del projecte:

L'objecte d'aquest projecte consisteix en modificar les escales existents situades en l'exterior

de l'edifici del centre de promoció econòmica del Molí Fariner, ja que les existents es troben en

un mal estat.

Es pretén seguir amb l'esquema d'escala que existeix en la part inferior, executada amb murs

de contenció de gabions metàl·lics.

4.3. Antecedents del projecte:

Les escales exteriors del centre es varen construir en la rehabilitació del centre de promoció

econòmica del Molí Fariner.

Les escales són fetes de graons de fusta i cos de formigó. En vàries parts del tram de l'escala,

s'ha detectat el mal estat d'aquesta, al veure's graons de fusta podrits, baranes trencades a

causa de l'oxidació i la corrosió, etc, a més d'existir zones en les quals l'estabilitat del terreny

comença a ser deficient.

Escales actuals exteriors del Molí Fariner

Escales actuals exteriors del Molí Fariner

Falta de material base en els graons de l'escala a causa
de l'erosió

Barana trencada a causa de la corrosió
Perill de caigudes
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4.4. Execució del projecte:

El projecte va consistir en l'execució de les seccions necessàries per a definir una escala

exterior de quatre trams d'escala situats sobre el terreny actual.

Per a cada tram, definíem tres seccions diferents (dues transversals i una longitudinal) per a

plasmar tota la informació necessària per a la seva definició.

Els treballs per a l'execució de les escales constaven de:

- Treballs de moviments de terres: per arribar a la cota desitjada, teníem en compte amb la

secció del topògraf i la projectada, la cota a la que havíem d'arribar, diferenciant el que era

terraplenat amb el que era excavació.

- Col·locació de gabions metàl·lics com a mur de contenció: amb els gabions metàl·lics

aconseguim un mur de contenció per gravetat el qual al estar omplert per graves, serveix

també com a drenatge del mateix. Com a sistema constructiu, s'exigia que cada gabió

metàl·lic sobresortís endins 5cm un de l'altre, per assegurar l'estabilitat de tota l'estructura.

- Col·locació de geotèxtil: per a evitar l'acumulació d'argila o sorra en l'estructura de gabions

que pot arribar a taponar el sistema de drenatge d'aquest, creant una acumulació d'aigües

perjudicial per l'estructura.

- Col·locació de xapa metàl·lica als extrems de pas: mitjançant aquestes xapes metàl·liques

es pretén donar contenció al terreny de la zona lateral dels trams d'escala. S'opta per

aquesta solució per assegurar l'aprofitament màxim del pas, al ser una estructura de poca

gruixària. Es clavarà al terreny i es lligarà mitjançant pernos i perfils metàl·lics a l'estructura

de gabions.

- Execució de rases i posterior col·locació de tubs de drenatge: per a drenar tota l'estructura

es col·locarà un tub de drenatge en la part inferior del mur per a la recollida d'aigües

subterrànies del terreny, assegurant així una bona recollida d'aigües evitant l'acumulació

per a que el terreny no es vegi afectat.

- Execució d'arquetes registrables: una per cada tram, les quals s'aniran connectant amb els

col·lectors de drenatge dels murs. Hauran de ser registrables per assegurar el

manteniment de les mateixes.



ANNEX C: PROJECTES PRINCIPALS TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL

C5 COMPLEX ESPORTIU TORRENT DE LLOPS

C5.a PROJECTE DE "CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS DE FUTBOL 7 AL
COMPLEX ESPORTIU TORRENT DE LLOPS"

C5.b PROJECTE DE "RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP 2 DEL
C.E. TORRENT DE LLOPS".

C5.c PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI 1 DEL C.E.
TORRENT DE LLOPS DE MARTORELL.
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Situació dels dos camps de futbol 7

C5. CE TORRENT DE LLOPS

El Complex Esportiu torrent de Llops es tracta d'una superfície de caràcter públic on s'hi

realitzen algunes de les activitats esportives de Martorell. El complex acull les entitats actuals

de futbol, atletisme i de rugbi.

Consta d'una superfície actual de dos edificacions, un camp d'atletisme i dos més de futbol.

Actualment, les necessitats dels clubs esportius que hi consten s'han vist molt ampliada durant

els últims anys, les quals fan necessàries ampliar les instal·lacions per adequar el complex a

les seves dimensions.

El projecte es basa  en ampliar el complex esportiu i en arreglar el camp de gespa existent,

creant dos camps més de futbol 7 i ampliant les instal·lacions existents.

Per a poder realitzar totes aquestes millores, es varen dividir en tres projectes finals, que van

anar definint-se a mesura que els vam anar projectant, els quals van ser:

Fase 0: és la fase prèvia que es realitzarà abans de l'execució de les següents  fases.

Constarà de les obres de moviments de terres, contenció de talussos i realització de les

fonamentacions de les torres d'il·luminació del camp.

a) Construcció de dos camps de futbol 7 al Complex Esportiu Torrent de Llops: on

s'especifiquen les obres necessàries per a la construcció dels dos camps de futbol i dels

tancaments perimetrals del complex.

b) Projecte de "Renovació de la Gespa artificial del camp 2 del  Torrent de Llops": on es

defineixen les tasques d'urbanització i construcció dels camps dels camps de futbol 7,

així com del procediment del reaprofitament de la gespa del camp 2 i de la seva

reparació.

c) Projecte de "Reforma i ampliació del edifici 1 del C.E. Torrent de Llops de Martorell: on

es defineixen les obres necessàries per a la nova proposta de reestructuració de l'edifici

1 i de la seva remunta, amb els canvis necessaris en la urbanització.

C5a. PROJECTE DE "CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS DE FUTBOL 7 AL COMPLEX ESPORTIU
TORRENT DE LLOPS"

5a. 1. Dades del projecte:

Nom: Projecte de construcció de dos camps de futbol 7 al Complex Esportiu Torrent de

Llops.

Carrer: Carrer de Josep Vilar, s/n.

Municipi: Martorell

Comarca: Baix Llobregat

Província: Barcelona

Dades urb.: Sol urbà, Clau 1

5a. 2. Agents del projecte:

Promotor: Ajuntament de Martorell.

Projectista: Rodrigo Alaminos Rodriguez, Arquitecte Municipal de Martorell

5a. 3. Objecte del projecte:

Es pretenen definir les obres per a la construcció de les instal·lacions i de la urbanització per a

ubicar  dos camps de futbol 7 en el complex esportiu del Torrent de Llops.

Les obres descrites en el projecte queden subjectes a l'execució del projecte de renovació de

la gespa artificial del camp 2 per al seu final funcionament.

5a 4. Antecedents

Aquest projecte correspon a una modificació d'un projecte de construcció dels camps de futbol,

que s'aprovà l'any 2006, el qual s'ha modificat per a establir unes noves dimensions d'aquests

deixant un passadís de 3m d'amplada i adequant el projecte a les dades geotècniques de

l'emplaçament, actualitzant els materials, preus i execució.

El terreny que s'utilitzarà està annexat al segon camp del complex esportiu, el qual es trobarà

prèviament esbrossat, havent realitzats les activitats de moviment de terres, contencions i

fonamentació de les torres d'il·luminació.
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5a 5. Intervenció

Es pretén ampliar el complex en una superfície afegida de 5420m2, realitzant dos camps de

futbol 7, els quals es realitzaran les instal·lacions necessàries i la urbanització per al seu

funcionament.

Les principals tasques seran:

- Construcció de les contencions per a les diferències de cota: realitzant un doble mur de

gabions que salvaran una alçada de 1.7m amb una rampa integrada, per a cobrir el

desnivell entre el camp 2 existent i el que es pretén construir.

- Creació de les noves instal·lacions:

 Drenatge: amb reixes perimetrals i boneres, les quas mitjançant els connectors,

transportaran l'aigua fins les arquetes sifòniques previstes, fins a la xarxa

d'evacuació.

 Reg: es disposarà d'un dipòsit d'aigua (50.000l, traslladat del camp 2) alimentat a

la xarxa de la companyia, amb equip de bombeig programable. 12 canons de reg.

 Electricitat: es farà una escomesa nova per alimentar el quadre de comandament,

que alimentarà el sistema d'enllumenat.

 Enllumenat: 4 torres de llum amb 20 projectors de 1000W cada una.

 Megafonia: equip nou

 Sistema de protecció al llamp: cobreix radi de 75m, connectat a terra i situat sobre

una de les torres de llum.

- Creació del paviments:

Es crearà el paviment sobre una base de tot-u compactada al 95% del próctor modificat

per a donar la suficient cohesió i planimetria. S'executaran mitjançant vorades de formigó

prefabricades.

Per a les lloses, escales i rampes, s'utilitzarà mitjançant formigó armat reforçat amb fibres i

malla electrosoldada, d'un gruix total de 15cm. Per al terreny de joc, s'emprarà mescla

bituminosa en calent mitjançant dues capes de diferent rodadura, de 7cm en total, en la

qual es tindrà en compte de no arribar a saturar els betums per aconseguir la superfície

porosa per al drenatge del camp.

- Construcció dels murs perimetrals i baranes:

Es realitzaran els tancaments de seguretat amb tanques, baranes i passamans, sobre

murets de formigó de 100cm. Es situaran baranes d'acersobre els gabions.

- Inclusió de reixes, porteries i mobiliari necessari per a completar la urbanització.

5a 6. Estudi de Seguretat i Salut

Es va executar un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per aquest projecte que defineix el

projecte i dona les pautes en matèria de seguretat i salut en l'obra,  on mostra la normativa a

seguir, la tipologia de riscos més freqüents, la valoració i les actuacions a seguir, així com el

pressupost del mateix.

5a 7. Control de Qualitat

Abans d'iniciar l'obra, s'ha d'elaborar un Pla de Control de Qualitat que haurà d'aprovar-se

per la direcció d'execució de l'obra, seguint les condicions de la Direcció Facultativa i del Plec

de condicions.

5a 7. Gestió de residus:

Es mostra detallats en els annexos del projecte.

Es preveu dotar a les obres d'un contenidor de 9m3 apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta,

i un altre de 5m3 apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta, així com un bidó de 200L per

a residus especials.

El volum de residus generats és de 1.256,34m3.

5a 8. Termini d'execució:

Es preveu realitzar l'obra en un termini de 2 mesos. Haurà d'estar executada la fase 0 del

complex abans de l'inici de les obres, la qual haurà d'haver finalitzat amb el moviment de

terres, la contenció de talussos i les fonamentacions de les torres d'il·luminació.
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La previsió de tasques es reflexa en el següent diagrama:
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Camp 2 existent de futbol 11

C5b. PROJECTE DE "RENOVACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP 2 DEL  C.E.TORRENT
DE LLOPS

5b.1. Dades del projecte:

Nom: Renovació de la gespa artificial del camp 2 del C.E. Torrent de

Llops

Carrer: Carrer de Josep Vilar, s/n.

Municipi: Martorell

Comarca: Baix Llobregat

Província: Barcelona

Dades urb.: Sol urbà, Clau 1

5b.2. Objecte del projecte:

L'objecte del projecte és definir les obres necessàries per a la substitució de la gespa artificial

del camp 2 i de la instal·lació d’una selecció de la mateixa gespa extreta al nous camps de

futbol 7 que s’ha projectat construir ampliant el Complex Esportiu i que queda recollit en el

projecte modificat del projecte de construcció de dos camps de futbol 7 al complex esportiu

Torrent de Llops.

5b.3. Agents del projecte:

Promotor: Ajuntament de Martorell.

Redactor: Serveis Tècnics Ajuntament de Martorell

Rodrigo  Alaminos  Rodríguez , arquitecte municipal.

Pressupost: Serveis Tècnics Municipals

Rafael Palao Aguilar, arquitecte tècnic municipal.

Instal·lacions: Serveis Tècnics Municipals

5b 4. Estat actual

Les obres a desenvolupar i que es realitzaran en el camp 2 del Complex Esportiu Torrent del

Llops i els terrenys annexes que s’hi incorporaran en el moment d’executar els 2 nous camps

de futbol 7.

El camp 2 és un camp poliesportiu que conté un camp de futbol 11 i dos camps de futbol 7.

Caldrà que l’obra civil dels camps de futbol 7 prevista al projecte modificat del projecte de construcció

de dos camps de futbol 7 al complex esportiu torrent de llops estigui totalment executada en l’àmbit del

terreny de joc abans de la instal·lació de la gespa artificial dels camps de futbol 7 prevista en el present

projecte.

5b 5. Intervenció

En la intervenció en el procés de renovació del camp 2 de futbol es treballarà en retirar l'equipament

esportiu del camp, realitzant les obertures necessàries en la barana, que delimita al camp. Es realitzarà

abans de l'inici de les feines de substitució de la gespa artificial.

S'ha de tenir en compte que s'ha d'executar prèviament el projecte de modificació dels dos camps de

futbol 7, així com l'obra prevista per a l'execució dels dos camps nous de futbol.

Per a executar la substitució de la gespa del camp 2, es realitzaran les següents operacions:

- Analitzar i verificar l’alçada de la gespa actual per el seu reaprofitament en la posterior instal·lació i

prendre mostres de cautxú del camp de futbol actual.

- Analitzar convenientment el cautxú actual del camp comprovant que no hagi perdut les seves

característiques biomecàniques per assegurar què és apte per a la seva la reutilització en el nou

reblert.

- Un cop verificats els paràmetres anteriors i si aquets són correctes, es començarà a realitzar

l’extracció de la gespa actual amb maquinaria especialitzada en un procés que comprèn tres

actuacions diferents: extracció superficial de cautxú i fibra deteriorada; separació del cautxú i la

sorra de sílice de la gespa artificial; retirada de la gespa artificial i embalat pel seu

emmagatzematge en rotllos de 4m d’amplada.

- Un cop finalitzat aquest procés, es netejarà la base d’aglomerat asfàltic existent sota la gespa i es

procedirà a la instal·lació de la nova gespa i al reblert de la mateixa amb tot el material reaprofitat

afegint les quantitats prescripcions del fabricant. L’última capa de cautxú es fa amb material nou

per garantir les característiques biomecàniques del terreny de joc.
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Un cop realitzada la retirada de la gespa artificial del camp número 2 i abans de col·locar la nova

gespa, l’Ajuntament farà executar l’obra civil necessària per a:

- Reduir l’amplada del terreny de joc en tot el lateral del costat del Torrent de Llops. Amb aquesta

actuació es garanteix la circulació de vehicles rodats d’emergències i manteniment dins

l’equipament.

- Rehabilitar el sistema de drenatge del camp instal·lant una nova canal de formigó polímer al lateral

que es modifica i reparant els trams malmesos de canal del lateral oposat.

- Rehabilitar la tanca perimetral.
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Edifici 1 del complex esportiu

C5c. PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI 1 DEL C.E. TORRENT DE LLOPS DE
MARTORELL.

5c.1. Dades del projecte:

Nom: Projecte de reforma i ampliació de l'edifici 1 del

C.E. torrent de llops de Martorell.

Carrer: Carrer de Josep

Vilar, s/n.

Municipi: Martorell

Comarca: Baix Llobregat

Província: Barcelona

Dades urb.: Sol urbà, Clau 1

5c.2. Objecte del projecte:

Amb aquest projecte es pretén definir les obres necessàries per la reforma i l'ampliació de l'edifici 1 del

C.E. Torrent de Llops a Martorell.

Es pretén reformar la urbanització del complex esportiu modificant l'accés a l'edifici 1 i ampliant-lo amb

nous vestuaris. S'executarà una remunta de l'edifici per abastir 8 vestuaris més, amb les corresponents

sales tècniques i higièniques millorant l'estat de les existents.

En aquest projecte es pretén realitzar bàsicament tres operacions clarament diferenciades: la

remodelació del nou accés per la façana est, l'ampliació de la planta primera amb 8 vestuaris nous i la

creació dels espais sota coberta.

- Nou accés a l’edifici per la façana est:

es preveu un canvi en l'accés de l'edifici, que passarà a situar-se en la façana contigua al carrer Joan

Vilar. Es desplaçaran la sala de calderes i el gimnàs, ja que ocupen actualment la zona on s'ubicarà la

nova recepció, aprofitant així la doble alçada d'aquest espai i fent-lo créixer per la banda del carrer, per

on es realitzarà el control d'accés al complex.

La distribució des de la recepció es farà mitjançant el passadís existent, que distribuirà la circulació cap

als vestidors de planta baixa i primera, a partir del sistema d'es escales que incorporarem.

Per altra banda, la zona on antigament s'utilitzava com a espai destinat a recepció, servirà per a

instal·lar els vestuaris per als àrbitres, una infermeria i al magatzem.

En quant a la remodelació de la urbanització de la entrada, es modificarà la distribució de les tanques

exteriors per a vehicles com per a persones.

- Ampliació i reforma de planta primera:

En la planta primera de l'edifici, es reformarà en tota la superfície. L'edifici consta d'un grup de

pòrtics els quals alguns es troben sense edificar. És en aquesta superfície on procedirem a

realitzar les remuntes (que pujaran dos pisos més), per aconseguir una continuïtat en tota la

planta primera, aconseguit així l'espai de 8 vestuaris més, que juntament amb les

dependències administratives que es crearan en la planta segona (sota coberta), es compliran

amb les necessitats per a l'execució de totes les activitats previstes en el complex esportiu.

- Creació de nous espais a la sota coberta:

En la planta sota coberta aprofitarem la construcció d'alguns pòrtics de la planta primera per a la

construcció dels espais que s'utilitzaran per a situar el gimnàs, el bar i les dependències per a les

entitats de futbol, rugbi i atletisme.

5c 3. Antecedents del projecte:

L’edifici és una construcció aïllada de geometria rectangular emplaçat entre el camp de futbol 1 i la

pista d’atletisme existent en el complex esportiu Torrent de Llops de Martorell.

L’edifici és una construcció aïllada de geometria rectangular de 80.90m de llargària i 14.85m

d’amplada, format per 17 pòrtics estructurals de planta baixa, planta primera i un espai sota coberta

que acull actualment les grades del camp de futbol i els serveis i bar relacionats.

La construcció original de l’edifici 1 comprenia ja els 17 pòrtics de l’estructura actual i així com

l’estructura de formigó de planta baixa i primera que encara avui es pot identificar. Posteriorment, es

realitzà una ampliació que va suposar la remunta de l’edifici mitjançant un sistema de pòrtics en

estructura metàl·lica per generar l’espai sota coberta així com la construcció de les noves grades

adossades al costat nord de l’edifici mitjançant estructura prefabricada de formigó.
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A la planta baixa actualment s’hi ubica l’accés, en una posició central de l’edifici, els vestuaris que

donen servei tant al camp de futbol com a la pista d’atletisme, una sala de gimnàs, així com una sèrie

de locals tècnics i magatzems que donen servei a l’edifici.

La planta primera està ocupada parcialment. Els tres pòrtics adjacents a la façana est alberguen una

sala d’instal·lacions i el gimnàs en doble alçada, mentre que quatre pòrtics centrals contenen les

dependències administratives del centre.

La planta sota coberta, per la seva banda, acull un bar de dimensions reduïdes, els serveis i les grades.

5c 4. Programa funcional:

El programa funcional de l'edifici 1 ha d'acollir una nova distribució per a l'accés de l'edifici, on

es re situarà la recepció, 8 vestidors nous amb la redistribució d'espais que comporta.

Les superfícies útils per plantes, adaptades per a la nova funcionalitat projectada, són les

següents:

PLANTA BAIXA:

1. Recepció 139.65 m2

2. Vestidors àrbitres 34.10 m2

3. Infermeria 6.80 m2

4. Vestíbul 2 25.60 m2

5. Sala tècnica 1 9.45 m2

6. Passadís 2 113.43 m2

7. Sala de calderes 22.16 m2

8. Zona d'escala (2u) 18.60 m2

9. Magatzem 44.71 m2

TOTAL SUP. ÚTIL PB: 433.10 m2

PLANTA PRIMERA:

10. Oficines 47.40 m2

11. Passadís 1 68.85 m2

12. Gimnàs 23.30 m2

13. Magatzem 34.10 m2

14. Vestidors (8u) 6.80 m2

15. Passadís 2 25.60 m2

16. Passadís 3 9.45 m2

17. Magatzem 113.43 m2

18. Escala 113.43 m2

TOTAL SUP. ÚTIL P1: 657.91 m2

PLANTA SEGONA (SOTA COBERTA):

19. Gimnàs 134.93 m2

20. Entitat 1 35.93 m2

21. Entitat 2 35.93 m2

22. Entitat 3 35.93 m2

23. Magatzem 73.91 m2

TOTAL SUP. ÚTIL P1: 316.63 m2

5c 5. Classificació del contractista

D’acord a la normativa d’aplicació i atès que el valor de l’obra que es preveu executar el

projecte és inferior a 500.000€ (IVA exclòs), no es fa necessària la classificació empresarial.

Malgrat això, de conformitat amb el que estableix l’article 65.1,a) del Reial decret legislatiu

3/2011, de 14 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,

segons la redacció introduïda per la Llei 25/2013, de 27 de  desembre, d’impuls de la factura

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la classificació de

l’empresari en Grup C, Subgrup 4, Categoria d acreditarà la seva solvència econòmica i

financera i solvència tècnica per a contractar.

L’empresari podrà optar indistintament entre acreditar la seva solvència mitjançant la seva

classificació com a contractista d’obres en el grup, subgrup i categoria anteriorment indicats, o

bé acreditar el compliment dels requisits específics de solvència exigits a l’anunci de licitació o

en la invitació a participar en el procediment i detallats en el plec de clàusules del contracte.
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5c 7. Intervenció

 TREBALLS PREVIS

El projecte comprèn els treballs d’enderroc necessaris que afecten a les zones de l’edifici

objecte de reforma i ampliació.

 FONAMENTACIÓ

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la

fonamentació de l’edifici i l’execució de les soleres.

 ESTRUCTURA

L’estructura horitzontal que es realitza entre planta primera i planta sota coberta, és un forjat a

base de xapa col·laborant recolzat sobre l’estructura de pòrtics existents.

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es

satisfà segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació:

- DB SE  Seguretat estructural

- DB SE-AE Accions a l’edificació

- DB SE-A Acer

 ENVOLUPANT, COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes:

- Façanes:

La façana sud estarà composta per una fulla de maó ceràmic amb aïllament tèrmic intermig i

fulla exterior a partir de bandeja metàl·lica d’alumini lacat muntada sobre subestructura amb

muntants verticals.

La façana est al carrer estarà composta en planta baixa i primera per una superfície de vidre

amb junta de silicona.

La fusteria exterior serà d’alumini anoditzat amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb

cambra d’aire. Les obertures tenen com a protecció solar la pròpia fulla exterior a base de

bandeja metàl·lica d’alumini lacat que serà perforada davant les obertures.

- Cobertes:

La coberta del volum d’accés serà mitjançant panell sandwitx realitzat in situ amb un 2% de

pendent.

- Compartimentacions interiors verticals:

Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització de

totxana de 11,5cm de gran format recolzats directament sobre el paviment.

Les cabines dels banys en vestidors es realitzaran mitjançant mampara divisòria entre cabines

sanitàries de 165 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL

de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus

regulables d'acer inoxidable.

- Elements de protecció:

Els elements de protecció de l’edifici són baranes de barrots verticals d’acer pintat en escales i

de vidre amb muntants metàl·lics verticals en l’espai a doble alçada de recepció.

Els sistemes envolupant, compartimentació i acabats que el conformen l’edifici compliran amb

les exigències de:

- HS-1 del CTE: Protecció enfront la humitat

- HE-1 del CTE: Limitació de la demanda energètica

- HR del CTE: Protecció enfront del soroll

- SU del CTE: Seguretat d’utilització

- SI del CTE: Seguretat en cas d’incendi

- SE del CTE: Seguretat estructural
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- Acabats:

De forma genèrica, els acabats de sostres i paraments seran els següents:

- Enguixat a bona vista pintat en paraments verticals i sòcol de material sintètic, sorra i pols

de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color

llis col·locat amb morter adhesiu, en les zones de circulació de planta, vestíbul i

dependències administratives.

- Arrebossat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, en les zones

d’armaris dels vestidors i sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb

resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter

adhesiu.

- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre en les zones de

dutxa dels vestidors.

- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins a 1.40m.i enguixat a bona

vista pintat amb pintura plàstica fins a sostre.

Pel que fa als paviments:

- Paviment de rajola de gres extruït esmaltat en espais de circulació de planta, vestíbul i

dependències administratives.

- Paviment de rajola de gres extruït esmaltat, amb una classificació al lliscament classe 3 en

vestidors.

- Paviment continu multicapa de resines, de color a escollir amb una classificació al

lliscament classe 3 en les zones a reformar de planta baixa.

- Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic , 600x600mm i 9,5mm de

gruix en planta primera i zones a reformar de sota coberta.

- Enrajolat paraments verticals i paviment de gres extrussionat al magatzem de residus

garantint que les seves parets i el seu paviment seran impermeables i fàcilment

netejables.(DB HS 2).

- Aïllaments:

- Situat en la façana: aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 80 mm de

gruix.

 INSTAL·LACIONS

Actualment l'edifici consta de les instal·lacions d' aigua, gas, electricitat, clavegueram i

telecomunicacions.

Es preveu que el pas d'instal·lacions sigui executat pel fals sostre sempre que sigui possible.

S'hauran de tenir en compte els següents sistemes d'instal·lacions:

- Subministrament d'aigua:

S'haurà d'ampliar per donar servei a 8 vestuaris nous, i es refarà en els vestidors existents de

la planta baixa, que disposaran d'aigua freda i calenta per alimentar els rentamans, les dutxes i

les aigüeres (els inodors disposaran d'aigua freda).

Per a l'execució d'aquesta instal·lació, es connectarà directament des de la xarxa pública, amb

comptadors divisionaris centralitzats en la planta baixa en armari (de dimensions fixades per la

companyia subministradora).

El disseny de la instal·lació complirà les exigències bàsiques HS-4 del CTE, en quant a la

qualitat de l'aigua, proteccions contra retorns, condicions de cabdal i pressió, manteniment i

estalvi d'aigua.

- Evacuació d'aigües:

El sistema d'evacuació condueix les aigües pluvials i residuals de l'edifici a la xarxa municipal,

amb la col·locació dels sistemes pertinents per a evitar l'entrada de gasos.

La instal·lació ha de complir les exigències bàsiques HS-5 del CTE, en quant a ventilació,

traçat, dimensionat i manteniment.

- Subministrament de gas:

Les calderes estan situades en un armari pel qual s'accedeix per la part exterior de la banda

nord de l'edifici. L'acumulació de l'aigua calenta esta situada a la sala contigua de planta baixa,

on també estan ubicats els comptadors (dimensions d'acord amb les especificacions de la

companyia subministradora, garantint la seva ventilació).

La dimensió de la instal·lació es dissenyarà tenint en compte la normativa vigent, de forma que

garanteixi les condicions de seguretat, cabal i pressió corresponents.



ANNEX C: PROJECTES PRINCIPALS TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL

- Subministrament elèctric i d'il·luminació:

S'ampliarà l'existent per donar servei a les instal·lacions. Els comptadors es troben situats en

un armari de la planta baixa, en la zona comuna de l'edifici. Les seves dimensions compliran

amb les especificacions de la normativa i de l'empresa subministradora.

L'edifici disposarà d'un enllumenat funcional i d'emergència.

L'enllumenat funcional donarà servei a les zones comunes de circulació (amb els nivells

mínims d'il·luminació especificats al DB SU-4, complint amb els valors d'eficiència energètica

que s'especifiquen al DB HE-3).

L'enllumenat d'emergència està disposat al recorregut d'evacuació fins a l'exterior, des dels

vestidors, locals d'instal·lacions, dependències administratives, passadissos i escales

(considerant els requisits definits al DB SU Secció 4, el DB HE-3, REBT).

- Sistemes de ventilació

Serà independitzat per a cada vestuari, complint l'exigència bàsica HS-3 de Qualitat de l'aire

interior i de compartimentació en cas d'incendi i protecció contra el soroll.

- Instal·lacions tèrmiques

Individuals per a cada vestuari, mitjançant radiadors d'alumini i de producció d'aigua calenta

sanitària amb una caldera de gas estanca natural, amb el complement d'energia solar tèrmica.

El seu disseny atendrà a les exigències HE-2 i HE-4, així com la RITE 07.

5c. 8. Desenvolupament de les obres

L'obra  s'efectuarà sense afectar al funcionament del centre, amb el qual abans de l'inici de les

obres, s'ha d'efectuar la nova sala de calderes per a mantenir el funcionament dels vestidors

existents.

A més,caldrà comprovar la fonamentacions del pòrtic central de l'edifici, per assegurar que

està recolzat sobre l'estrat resistent del terreny.

Es preveu l'entrega parcial a finals del mes d'agost, la qual ha de constar de la urbanització de

l'accés, l'entrada i la recepció, 4 dels 8 vestidors nous i l'escala que els hi donarà servei.

L'entrega definitiva serà a finals d'octubre, que consistirà en els 4 vestuaris restants, l'escala, el

tram central de la planta baixa, l'enderroc de l'escala existent i la remunta dels espais sota

coberta.

Així, el termini d'execució de les obres serà de 4 mesos.
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C6 ADEQUACIÓ  DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA MONTSERRAT A
LA NOVA SECCIÓ D'INSTITUT DE MARTORELL
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Façana principal de l'escola Montserrat. Mòdul 2
Carrer Montserrat.15

C 6.  ADEQUACIÓ  DE L'EDIFICI DE L'ESCOLA MONTSERRAT A LA NOVA SECCIÓ D'INSTITUT
DE MARTORELL

El projecte d'adequació de l'edifici de l'escola Montserrat a la nova secció d'institut de Martorell, ens va

ser iniciat de forma inesperada a causa de la necessitat d'un nou institut a Martorell, resultat de la

demanda del poble.

Així, després d'haver fet les comprovacions necessàries en l'escola, es va iniciar els treballs previs per

a l'inici del projecte.

S'ha de tenir en compte que l'execució d'aquest projecte és condicionat per la finalització dels treballs

en el mòdul 1 del complex, que comporten la seva rehabilitació,tal i com es mostra més endavant.

6.1. Dades del projecte:

Nom: Adequació de l'edifici l'escola Montserrat a la nova secció

d'institut de Martorell.

Carrer: Av. Montserrat núm. 15

Municipi: Martorell

Comarca: Baix Llobregat

Província: Barcelona

Dades urb.: Sol urbà, Clau E

6.2. Objecte del projecte:

L'objecte del projecte és definir les obres necessàries per a la rehabilitació, reforma i

construcció de l'edifici antigament conegut com a "Escola Montserrat", per a poder adequar-lo

a les necessitats actuals de la població de Martorell, on actualment es fa indispensable la

instal·lació d'un nou institut d'estudis secundaris.

Per això es rehabilitaran els dos mòduls que formen l'edifici actual, i se'n construirà un de

tercer que connectarà aquests dos, que cobrirà amb la superfície necessària per acabar de

definir el complex.

6.3. Antecedents:

El col·legi Montserrat va ser projectat per l'arquitecte Josep Lluís Sert a l'any 1935. No obstant,

les obres foren interrompudes per la guerra civil, amb el qual l'arquitecte no en va poder

finalitzar la direcció de les obres, que es varen veure finalment modificades respecte el

projecte inicial.

Aquesta escola és un exemple de les construccions escolars Sert, les quals es basaven en la

simplicitat  l'orde i la proporció, pel que el seu interior es desenvolupa per la funcionalitat.

Actualment l'immoble té consideració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN).

 EMPLAÇAMENT I ENTORN

Es troba situada en el barri de Can Carreres de Martorell, en un entorn urbà.

Limita, per la banda nord-est, per blocs de vivendes de 5 plantes situades a una cota

topogràfica superior a l'avinguda Montserrat, i per la banda oest, amb un espai lliure públic

entre els blocs plurifamiliars de 5 plantes. A la banda nord es troba l'equipament municipal de

l'antiga Central Elèctrica, separada per la Plaça Maria Canela.

L'escola disposa d'un pati central entre els dos mòduls orientat a sud-oest. Els mòduls estan

situats en direcció de la façana nord-est, per on s'accedeix a les aules. La façana sud-est està

enretirada creant uns porxos per protegir les aules de la radiació solar, deixant pas a l'entrada

de llum. Cada mòdul consta de planta baixa i primera, pel qual les escales es troben situades,

juntament amb el nucli de serveis de l'edifici, a la banda nord-est.

Per acollir el taller i la seu del Centre Especial de Treball, l'any 2003 es varen realitzar obres

de rehabilitació en el mòdul situat en l'avinguda Montserrat.

6.4. Requisits:

L'edifici ha de complir amb els requisits del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE

i la normativa d'aplicació.
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Requisits a complimentar:

Funcionalitat:

- Utilització: condicions d'habitabilitat  fixades pel departament d'Ensenyament de la

Generalitat de Catalunya.

- Accessibilitat: segons el Codi d'Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el DB-SU.

Disposa d'itinerari practicable.

Seguretat

- Estructural: compliment de SE1 (resistència i estabilitat) i SE2 (aptitud al servei), en

termes de l'article 10 CTE.

- En cas d’Incendi: exigències del CTE i del Decret 241/94 (condicionaments urbanístics i

de protecció contra incendis complementaris NBE CPI/91):

·Propagació interior: l'edifici forma un únic sector d'incendi i la sala

d'instal·lacions, és un sector d'incendi de risc especial.

·Propagació exterior: les façanes compleixen les franges de propagació.

·Evacuació: sortides de plantes amb escales no protegides de 1.35m d'ample, i

es disposa d'un recorregut < 35m a l'exterior.

·Instal·lacions de protecció contra incendis: extintor d'incendi a menys de

100m de la façana. Disposarà de BIEs al llarg de la circulació.

·Intervenció de bombers: façana accessible pel c/ Montserrat.

Resistència al foc de l'estructura:mínim R60.

- Ús: exigències del CTE SU i del codi d'Accessibilitat de Catalunya front:

·SU 1 risc de caigudes: es contemplen en tot l'edifici les discontinuïtats de

paviments, barreres de protecció no escalables.

Els paviments tenen el grau d'aplicació corresponent.

·SU 2 impactes o enganxades: es consideren els elements per a reduir el risc

d'impacte i la protecció a enganxades amb elements d'obertures i tancaments

automàtics.

·SU 3 Immobilització: els banys disposen d'elements de desbloqueig des de

l'exterior.

·SU 4 Il·luminació adequada: nivells mínims d'il·luminació en zones de

circulació i es disposa d'enllumenat d'emergència fins a la sortida.

·SU 8 Acció del llamp: disposa de parallamps

Habitabilitat

- Salubritat: compleix amb les exigències CTE HS front la   protecció contra la humitat:

·HS1 protecció contra la humitat: sistemes dissenyats d'acord HS1.

·HS3 qualitat de l'aire: disposa ventilació per complir amb HS3 i millorar el

confort i l'estalvi d'energia.

· HS4 subministrament d'aigua

· HS5 evacuació d'aigües

- Protecció contra el soroll

- Estalvi d’energia : exigències bàsiques d'estalvi d'energia del CTE HE:

· HE1 Limitació de la demanda energètica.

· HE2 Rendiment de les inst. tèrmiques: són les apropiades per a garantir el

benestar dels ocupants i regular el seu rendiment, complint amb el RITE.

· HE3 Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació: serà de 7.5

W/m2 per a les zones de l'edifici.

- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un

ús satisfactori de l’edifici.
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6.5. Programa funcional

La reforma d'aquest projecte inclou la prèvia rehabilitació del mòdul 1 (situat a la cara nord) i

l'execució dels mòduls provisionals necessaris (4 i 5)  per a poder ampliar els espais per

complir el programa funcional pel Departament d'Educació.

L'accés a l'escola es preveu des de la Plaça Maria Canela, tot i que també existirà un accés

secundari per l'avinguda Montserrat.

Les actuacions per aquest projecte, dons, són les operatives per a la reforma integral del

mòdul 2, l'ampliació del mòdul 3 i l'adequació dels pati central i el davanter.

El programa funcional finalment acull les següents superfícies  per a complir amb totes les

activitats previstes en el projecte:

PLANTA BAIXA

Mòdul 2 Cancell 10.25 m2

Aula música - idiomes 53.50 m2

Aula ESO 55.10 m2

Aula ESO 53.05 m2

PND 6.95 m2

Lavabo 8.90 m2

Lavabo 6.80 m2

Lavabo adaptat 5.10 m2

Neteja 3.15 m2

Instal·lacions 5.45 m2

Mòdul 3 Lavabo pati 4.30 m2

Lavabo pati 4.30 m2

SUP. ÚTIL TOTA PB: 216.85 m2

PLANTA PRIMERA

Mòdul 2 Aula Plàstica - Audiovisuals 53.05 m2

Aula ESO 55.10 m2

Aula ESO 53.40 m2

Tutoria 10.25 m2

Lavabo 5.60 m2

Lavabo 5.60 m2

Mòdul 3 Atenció individualitzada 25.10 m2

Atenció individualitzada 25.10 m2

Departament 25.30 m2

Departament 25.30 m2

SUP. ÚTIL TOTA P1: 283.80 m2

La superfície construïda total de l'actuació és de 844.11 m2 (673.81 m2 del mòdul 2 i 170.30 m2

mòdul 3), i 737.44 m2 d'urbanització.

6.6. Intervenció

Les actuacions previstes en el projecte de reforma i ampliació de l'Escola Montserrat a la

secció d'institut de Martorell preveu les actuacions sobre el mòdul 2 i el mòdul 3 del complex:

- Reforma integral del mòdul 2: dur a terme les obres necessàries per a la recuperació del

bloc original de l'escola, recuperant l'estructura de les tres aules per planta, reconfigurant

el nucli de serveis i la nova escala.

- Ampliació del mòdul 3: es connectaran els dos mòduls principals mitjançant aquest mòdul

de forma perpendicular en la segona planta, integrant-se al mur de contenció i resolent la

diferència de cotes amb una rampa. Disposarà de 4 espais per acollir els departaments.

L'espai sota aquest volum, forma part del volum de terres existent i el mur de contenció, en

el qual s'ha ubicat l'espai dels lavabos exteriors i de la sala de calderes.

- Patis: es reconfiguraran tant el pati davanter com el central, refent el paviment per adaptar

la pendent, així com el mur de contenció central, que es refarà a mode de grades. Per a

suprimir les barreres arquitectòniques, es crearà una rampa d'accés a l'edifici en el pati

davanter.
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A continuació s'exposen per capítols les intervencions plantejades en el projecte:

 TREBALLS PREVIS

Són els treballs d'enderrocs previstos en els tancaments interiors per a la reestructuració de

les divisòries projectades, dels serveis i les aules, desmuntant així les instal·lacions obsoletes.

També ho son els treballs que afecten a la envolupant de l'edifici.

 FONAMENTACIÓ

No es preveu la modificació de les fonamentacions existents, únicament les activitats

necessàries per a l'execució de les soleres i les fonamentacions per a la arrancada de les

d'escales.

 ESTRUCTURA

En el segon mòdul es preveu la reconstrucció del forjat original i l'eliminació del forat d'escala

que es varen executar en la intervenció de l'any 2003.

- Planxes col·laborants d'acer galvanitzat (gruix = 1.2mm, pas malla = 200 - 210mm,

sobrecàrrega ús+permanents = 4 a 5 kN/m2, llum < 2.8m, quantia = 1.5kg/m2 d'armat

AP500S d'acer)

- Malla electrosoldada (AP500T) #6mm de 15x30 cm (quantia de 0.217m3/m2 de formigó

HA-25/P/10/I).

Per al mòdul 3 es pretén executar una estructura recolzada sobre els fonaments i el mur de

contenció existents,  que mitjançant parets de càrrega sustentaran la coberta.

La nova construcció del mòdul 3 constarà de:

- Sostre 25+5cm (Sobrecarrega ús+permanents = 4 a 5 kN/m2)

- Revoltons ceràmics  i semibiguetes de formigó armat (intereix = 0.7m)

- Malla electrosoldada #6mm de 15x30 cm (quantia de 0.1m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I)

De forma general:

- Acer S275JR per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils

laminats en calent treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant.

 ENVOLUPANT, COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes:

- Façanes:

La nova façana del mòdul 3 s'executarà mitjançant:

- Panells de 3cm de gruix de sobre un sistema de rastrells d’acer galvanitzat ancorats a

l’estructura (panell tipus omega zeta o equivalent).

- Tancament mitjançant fulles de bloc d'argila expandida de 500x200x300mm per revestir.

- Aïllament de planxes de poliestirè expandit EPS de 40mm de gruix.

- Cobertes:

En el cas de les zones d'afectació de la nova coberta amb l'existent, es procedirà als treballs

de desmuntatge i reposició necessaris en la aquesta.

La nova coberta del mòdul 3 serà invertida no transitable composta per:

- capa de formació de pendents amb formigó cel·lular;

- capa separadora;

- impermeabilització amb membrana d'una làmina de PVC flexible;

- aïllament de plaques de poliestirè extruït de 40mm;

- capa separadora de geotèxtil;

- acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera.

- Compartimentacions interiors verticals:

Per a realitzar les compartimentacions verticals s'utilitzarà el maó calat per a revestir de

290x140x100mm col·locat amb morter de ciment CEMII, amb una dosificació de 1:0.5:4 (10

N/mm2), per aconseguir finalment, una resistència de 6N/mm2.

Les divisòries dels serveis, es realitzaran mitjançant mampares divisòries de tauler de resines

fenòliques amb fixacions i peus regulables d'acer inoxidables.
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- Elements de protecció:

Baranes d'acer amb passamans, travessers inferior i superior, muntants cada 100cm i

brèndoles cada 10cm, de 100-120cm d'altura, ancorada a l'obra amb morter.

Els passamans seran d'acer inoxidable de 43mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat fixat

mecànicament.

- Acabats:

· En sostres:

- Aules i espais docents : cel ras plaques de fibres vegetals de 60x120cm i 25mm de

gruix amb cantell recte (absorció acústica classe D), amb perfileria vista i desmuntable.

- Cambres higièniques: cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic

de 60 x 60cm, i de 12.5 mm de gruix, desmuntable.

- Zones de passadís i transició entre espais:cel ras continu de plaques de guix laminat

per a revestir, de 12.5mm de gruix i vora afinada, amb perfils d'acer galvanitzat.

- Zones de distribució de serveis: cel ras continu de plaques de guix laminat per a

revestir, de 12.5mm de gruix i vora afinada, amb perfileria d'acer galvanitzat fixat

directament al sostre.

- Altres zones de circulació i passadissos: sostre vist i pintat.

· En els paraments verticals:

- Aules i espais docents: arrambador fins a 70 cm amb tauler de fibres de fusta i resines

sintètiques sobre rastrells de fusta, enguixat a bona vista i pintat fins a sostre.

- Zones de circulació: arrambador fins a 150 cm amb tauler de fibres de fusta i resines

sintètiques sobre rastrells de fusta, enguixat a bona vista i pintat l'esmalt sintètic fins a

sostre.

- Cambres higièniques: enrajolat amb rajola de valència, esmaltada brillant.

· En els paviments:

- Aules i espais docents: paviment continu multicapa de resines, amb capa d'imprimació,

una capa base i una d'acabat.

- Zones de circulació: sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre amb resines de

polièster de 7cm col·locat amb morter adhesiu.

- Cambres higièniques: paviment continu multicapa de resines amb classificació al

lliscament de classe 3.

- Fusteria:

- L'interior de les aules, cambres higièniques i espais docents: fusta de densitat mitjana

de 8mm de gruix pintada, amb estructura interior de fusta, amb bastiment per a paredó,

de fulla batent i tapajunts de fusta i galze.

- Cabines de cambres higièniques:portes de 40mm de gruix, cares llises de compacte de

resines fenòliques de 8mm fe gruix amb bastiment de paredó, fulla practicable i panell

fix.

- Portes interiors: de doble fulla d'acer galvanitzat en perfils laminats de planxes d'1mm

de gruix i bastiment.

- Portes d'accés interiors: acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, amb

finestra de 40 x 20, amb pany de cop i acabat esmaltat.

- Portes d'accés exteriors: d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, de

planxes llises d'1mm de gruix i finestra de 40x20, pany de cop i acabat esmaltat.

- Aules de l'edifici existent (exteriors): fusteria d'alumini lacat amb trencament de pont

tèrmic amb dues fulles practicables i tarja superior amb una finestra batent, segons

disseny, amb vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3

amb 2 butirals transparents i cambra d'aire de 6mm i vidre laminar amb lluna incolora de

4+4 amb 2 butirals transparents, amb tancament de clau en portes.

- Espais de circulació i espais docents de l'ampliació (exteriors): alumini lacat amb

trencament de pont tèrmic, finestres corredisses amb vidres laminars de seguretat amb

lluna incolora de 3+3 amb un butiral transparent, cabra d'aire de 6mm de gruix i vidre

laminar de lluna incolora de 4+4 amb dos butirals transparents, amb pany i clau en

portes.

 URBANITZACIÓ

Entre els dos patis interiors del col·legi, existeix una desnivell que es salvarà mitjançant una

graderia de formigó prefabricat.

El pla horitzontal es resol amb les mateixes peces que s'incorporen en la façana, generant un

degradat que arribarà a resoldre's amb paviment de formigó de 20cm de gruix, amb pols de

quars de color.
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 CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

Disposem ja de les instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i clavegueram,

pel que les actuacions seran de re ubicació d'algunes d'aquestes veient-se ampliades per

satisfer la nova distribució. Les connexions als serveis es realitzen en planta baixa.

Es satisfaran els requisits del CTE i de la resta de normativa.

- Subministrament d'aigua:

Subministrament directe a la xarxa pública amb comptadors divisionaris centralitzats en armari

de planta baixa, amb les dimensions acord amb la companyia subministradora.

Aquesta instal·lació donarà servei tant als nous lavabos com als reformats de planta baixa i

primera. Disposaran d'aigua freda i calents els rentamans, i els inodors, amb aigua freda.

La instal·lació ha de complir les exigències bàsiques HS-4 del - CTE, i altres reglaments en

quant a la qualitat de l'aigua, proteccions contra retorns, cabal i pressió, manteniment i estalvi

d'aigua.

Les canonades seran de coure, amb soldadures d'aliatge estany-plata. El pas de la instal·lació,

serà:

- Per cel ras o per l'interior de patis d'instal·lacions: aïllades amb ARMAFLEX de 9mm de

gruix en aigua freda, i de 19mm en aigua calenta.

- Encastades en paret, sostre i terra: embeinades dins de tub PVC corrugat flexible doble

capa, de color blau en AFS, i vermell en ACS.

Es col·locaran les vàlvules necessàries en cada cambra per a poder actuar en cas

d'averia,sense repercutir en altres zones.

- Evacuació d'aigües:

Aquesta instal·lació recull les aigües residuals i pluvials de l'edifici, conduint-se a la xarxa

municipal i evitant l'entrada de gasos amb els corresponents taps hidràulics.

Es complirà amb la normativa del CTE HS-5, i d'altres reglaments en quant a la ventilació, el

traçat, el dimensionat i el manteniment.

- Instal·lacions tèrmiques:

Es dissenyaran de forma que garanteixi les exigències bàsiques del HE-2 i HE-4, així com de

la RITE, de manera que garanteixi les condicions de cabal, pressió i seguretat.

Es donarà servei a les necessitats dels espais existents i dels nous.

Les calderes es situen en un armari en la planta baixa de l'edifici, amb les especificacions que

marca  l'empresa subministradora.

Es preveu la instal·lació de:

- Caldera de 118 kW

- Instal·lació de circuit primari tancat d'aigua calenta amb impulsió i retorn, mitjançant radiadors

emissors.

- Instal·lació elèctrica i d'iluminació:

S'ampliarà la existent per a donar serveis als nous espais amb el disseny d'acord amb la

normativa vigent i les condicions de seguretat corresponents.

L'armari de centralització de comptadors està situat a l'exterior de l'edifici, on està situada la

CGP existent (caixa general de protecció), des d'on s'enllaçarà amb el quadre general de

distribució.

Es disposarà d'un subquadre per al mòdul 1 de planta baixa i un altre per a planta primera. Per

al mòdul 2, es disposarà d'un altre subquadre en planta baixa, i un altre conjunt amb el mòdul

3, de planta primera.

Les llumeneres de senyalització i d'emergència, seran fluorescents 8W, i les llumeneres de les

zones humides tindran un grau de protecció de IP-65 amb cubeta protectora.

Línies elèctriques aniran protegides amb grau de protecció al xoc:

- En muntatge superficial:  protegides dins de safates.

- Encastat: dins de tub de PVC flexible corrugat de doble capa.

- Per cel ras: protegides dins de safata amb tapa o tub de PVC flexible corrugat de doble

capa.

- Tots els mecanismes, endolls, caixes, etc. amb mecanismes elèctrics que vagin situats

en zones normalment ocupades o accessibles als infants, quedaran sempre situats a



TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL ANNEX C : PROJECTES PRINCIPALS

1,80m. d’alçada respecte del paviment de la dependència corresponent, mesurada en el

seu punt més baix

La instal·lació d'il·luminació comptarà amb els elements d'enllumenat funcional en les zones

comunes de circulació, garantint els nivells mínims d'il·luminació que s'especifiquen en el DB

SU-4:

- Vestíbul de l’edifici i zones interiors comunitàries: E ≥ 50 lux

- Escales interiors: E ≥75 lux

- Zona d’accés a l’edifici  (exterior) : E ≥ 5 lux

L'enllumenat d'emergència es disposarà al recorregut d'evacuació fins a la sortida a l'exterior

seran de E ≥ 1 lux.

- Xarxa de posada a terra:

S'executarà la xarxa de posada a terra per a connectarà els receptors elèctrics de baixa tensió,

la instal·lació de lampisteria, la instal·lació de calefacció, els elements de fusteria metàl·lica,

etc, per a evitar les diferències de potencial respecte a terra situats per una distància

accessible a les persones.

S'ha realitzat en la planta baixa la connexió a terra general per l'edifici, formada per:

- Anell perimetral a base de conductor de coure de 25mm2 de secció en contacte directe

amb el terreny

- Pica d'acer cada 30m recoberta de coure de 1.50m de llargada a 50cm de profunditat (6

piques totals).

- Soldadures aluminotèrmiques.

- Conductors de 35 mm2 de secció fins arribar al CGD de l'edifici, a la planta baixa.

- De l'embarrat surten tres línies de conductor de coure de 35 mm2 de secció, una per

connectar als quadres elèctrics, un altra pels elements metàl·lics de les instal·lacions, i

l'última pel CGD elèctric de l'edifici.

- Sistemes de vent il·lació:

Es realitzarà el sistema de ventilació mecànica en els serveis higiènics que no tenen

comunicació directa amb l'exterior: els serveis del mòdul 1 i 2 de planta baixa i primera, i

espais per material de neteja de planta primera.

S'instal·laran extractors heliocentrífugs amb temporitzadors, els quals aspiraran l'aire fina a

l'exterior a través d'una reixa exterior d'alumini en les façanes posteriors.

- Proteccions contra incendis:

Els elements a considerar en matèria de seguretat contra incendis són els següents:

- 8 unitats d'extintors manuals de pols seca ABCE de 6kg. de capacitat (eficàcia 21A-113B).

- 2 unitats d'extintors manuals de CO2 de 5kg. de capacitat (eficàcia 34B).

- Hidrant exterior proveït amb boca de ø100mm. i dues boques de ø70mm., el qual anirà

connectat a la xarxa d’abastament d’aigua del municipi, situat a menys de 100m de l'entrada

de l'edifici.

- Plaques de polipropilè foto luminiscent de 210 x 297 mm, amb anagrama indicatiu, segons la

UNE corresponent.

- Rètols de polipropilè foto luminiscent segons la UNE corresponent, amb la llegenda

“SORTIDA”, “SORTIDA D’EMERGÈNCIA” o “SENSE SORTIDA”.

Els extintors es situaran a una un recorregut inferior a 15m en qualsevol punt, i des de

l'entrada a l'establiment , hi haurà un extintor a menys de 5m.

- Proteccions contra robatoris / intrusió:

Es disposarà d'un sistema de doble tecnologia per a la protecció de l'edifici, a través d'un

sistema d'alarma amb codi d'usuari prop de l'entrada.

L'alarma es basa en la detecció de moviment mitjançant detectors de presència de doble

tecnologia i microones que es comunicaran a una central microprocessada  de 8 línies de

detecció situada al despatx 5, que activarà els dispositius. Disposarà d'un conjunt de sirena i

llum llança llampecs auto protegits, i un marcador telefònic automàtic.

- Antenes de TV-FM:

S'ha previst la instal·lació d'una infraestructura per donar servei de ràdio i televisió, composat

per elements de captació únics, d'adaptació i distribució.
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6.7. Desenvolupament de les obres

Les feines per a realitzar el projecte de reforma i ampliació de l'escola Montserrat a la secció

d'institut de Martorell, es divideixen en tres fases diferenciades:

- Rehabilitació del mòdul 2 de l'antic edifici: execució dins de període escolar, d'entrega al

Nadal 2014.

- Nova construcció del mòdul 3: entrega la primera quinzena de setembre del 2015 (abans

curs escolar). Mancarà l'execució de la façana, que s'anirà realitzant fora d'horari escolar,

entrega al Nadal 2014.

- Re urbanització del pati central i davanter: entrega la primera quinzena de setembre del

2014 (abans curs escolar).

Per a l'execució d'aquestes obres, caldrà que es s'hagin realitzat prèviament la rehabilitació del

mòdul 1 i l'ampliació dels aularis (5 i 6), per a poder-les executar en el període escolar.

A partir de la primera quinzena d'octubre del 2014, es posarà en servei el sistema de

calefacció del mòdul 1 i de la sala de calderes. Al Nadal del 2014, es posarà en servei el mòdul

2 i 3 i el pati davanter, acabant les obres per complet.

Així dons, el termini d'execució serà de 5 mesos.
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PLANIFICACIÓ DE L'OBRA

SETM.1 SETM.2 SETM.3 SETM.4 SETM.5 SETM.6 SETM.7 SETM.8 SETM.9 SETM.10 SETM.11 SETM.12 SETM.13 SETM.14 SETM.15 SETM.16 SETM.17 SETM.18 SETM.19 SETM.20

MODUL 2

Enderrocs
Estructura
Tancaments i divisòries exteriors
Acabats exteriors
Tancaments i divisòries interiors
Acabats interiors
Instal.lacions

MODUL 3

Estructura
Tancaments i divisòries exteriors
Acabats exteriors
Tancaments i divisòries interiors
Acabats interiors
Instal.lacions

URBANITZACIÓ

Enderrocs pati central
Paviments pati central
Enderrocs pati módul 2
Paviments pati módul 2
Instal.lacions exteriors

SEGURETAT I SALUT

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
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C6 ORDENACIÓ I REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE SANT GENÍS DE ROCAFORT
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C 7.  ORDENACIÓ I REHABILITACIÓ DEL CASTELL DE SANT GENÍS DE ROCAFORT

El castell de Sant Genís de Rocafort està situat al capdamunt d'un turó rocós al sud-oest de

Martorell, entre els torrents de Rocafort i Santa Margarida.

Actualment no s'han executat les obres d'intervenció per a la recuperació i consolidació del

castell de Sant Genís, s'ha començat amb l'adequació de l'accés a aquest en la seva base,

tocant amb la carretera de Gelida, on es crearà una zona d'aparcament.

7.1. Objecte del projecte:

L'objecte del projecte de rehabilitació del Castell de Rocafort consisteix en definir el

condicionament l'accés i la consolidació i recuperació de les restes actuals del monument.

7.2. Antecedents:

Des de l'Ajuntament de Martorell es va iniciar el projecte d'Ordenació i rehabilitació del Castell

de Sant Genís de Rocafort, monument catalogat com a Pre Cultural d'iInterès Nacional per a la

visita pública, gràcies a la ratificació del conveni de col·laboració amb ACESA (Autopistas

Concesionaria Española, S.A.).

Es varen iniciar els estudis previs amb el Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya i es va efectuar el Pla Director del Conjunt Monumental de Sant Genís de Rocafort.

Es va realitzar l'aixecament topogràfic detallat, es va desbrossar el camí per a realitzar les

intervencions arqueològiques corresponents i es va realitzar l'estat de conservació del conjunt

monumental.

7.3. Intervenció:

Diferenciem dos àmbits d'actuació en el complex de Sant Genís: l'adequació del camí d'accés

al monument, i per altra banda, les actuacions de rehabilitació i consolidació del mateix.

- Camí d'accés:

Des de la carretera de Gelida fins a dalt del turó on es troba el monument, per adequar-lo tant

en pendent com en amplada per a millorar l'accessibilitat, tant de persones com d'assegurar el

pas als  vehicles necessaris per a l'execució de les obres al castell.

Es realitzaran les següents actuacions:

- Neteja i desbrossada del camí i dels marges, eixamplant-los segons plànols a 2.5m per al

pas de camions tipus DUMPER, realitzat amb maquinària de petites dimensions, amb una

pendent màxima del 2%, incorporant drenatges evitant les escorrenties i controlant la

correcta evacuació d'aigües.

- En l'àrea d'accés sobre la riera de Rocafort es preveu la construcció d'un espai per a

l'aparcament, que servirà a les persones que visitaran en un futur el monument i per a

l'acopi dels materials en el moment d'execució de les obres ja que actualment no existeix,

per a no envair la carretera.

Per a l'execució d'aquest aparcament, seran necessàries les obre següents:

 Creació de la fonamentació: sabates corregudes per als murs de càrrega,

encastada a l'estrat resistent.

 Creació de murs de contenció: per a les terres existents als extrems de

l'aparcament, mitjançant formigó armat de 40cm de gruix encastats a la

fonamentació.

 Creació de forjat de plaques alveolars de 35+5cm de cantell, recolzat sobre els dos

murs de formigó armat de 40cm separats 8.60m màxim, armats amb #1ø12c/15 en

les dues cares.

 Execució del sistema d'evacuació d'aigües a la mateixa riera, mitjançant un

paviment de llombardes de formigó de forma rectangular de 10x20cm i 8cm de

gruix, col·locats amb morter mixt 1:2:10.

- Replans: n'hi ha tres, el primer situat a la llera de la riera; el segon, a la font d'en Gilet; i el

tercer, abans de l'ascens al monument, on es crearà un altre replà per a les casetes d'obra

i l'acopi de materials.
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En aquesta tercera zona es situarà l'àrea de control, on s'instal·larà el sistema d'elevació del

material, i s'hauran de realitzar murs de contenció de gabions metàl·lics en els límits.

- Escales en ziga-zaga, en les quals s'hauran de refer els murs i la graonada a base de les

mateixes pedres de la zona.

- Consolidació i rehabilitació del castell de Sant Genís de Rocafort:

Hi trobem la zona delimitada per trams conservats del contorn, i a la part central el propi

monument, que es pretén rehabilitar i consolidar, a l'haver estat sotmès a un procés de

degradació important.

L'actuació integrarà a tots els elements deteriorats del monument, les quals seran:

- Consolidació de l'arc toral ogival:

L'únic element que es conserva en l'interior, on es conserven les dovelles i les filades

superiors de pedra. S'actuarà en el lligam  entre dovelles i carreus existents, col·locant la

maçoneria per omplir buits existents. Es realitzaran les següents actuacions:

 Aplicació de capa de regularització amb morter especial bicomponent de calç,

fibres i ecopuzolanes en un gruix aproximat de 8mm, col·locació de la malla

estructural de fibra de vidre i aplicació de fresc sobre fresc d’una segona capa del

mateix morter.

 Realització de perforacions Ø14mm formant malla de 30cm x 30cm i/o en aquelles,

pedres que ho necessitin. Impregnació de l’interior del taladre amb imprimador

epoxídic.

 Reblert del forat i col·locació des del tirant una obertura en forma de flor i

espolvorejar amb sorra seca.

 Retirar la sorra sobrant i aplicar una tercera mà de morter especial bicomponent de

calç fibres i ecopuzolanes de 8mm de gruix.

- Consolidació dels laterals dels murs de capçalera:

Es consolidarà la secció dels murs que es troben oberts, per a cosir les fissures existents.

Els treballs consistiran en:

 Rejuntar la maçoneria amb morter de calç i pigments naturals.

 Col·locació a portell a la zona del mur a cosir a diferents alçades de tubs i injecció

de beurada de calç a baixa pressió, amb una prèvia humectació.

 Perforacions de 14mm de diàmetre.

 Col·locació de tubs de fibra de carboni i injectors a mida amb vàlvula antiretorn.

 Injecció de beurada de calç amb prèvia humectació.

- Consolidació de la base de la capçalera:

A causa de la falta d'aquesta zona de la església (robada a l'any 1928 per a la construcció

d'una casa a Martorell), s'ha erosionat el terreny amb el qual han quedat inestables els murs

Nord i Est.

 Realització d'un element estructural de formigó armat sota cota de paviment , cosit

a la base i al fonament de dos murs, amb un revestiment final d'aglomerat a base

de calç, àrids i pigments naturals.

- Consolidació del coronament de murs:

 Neteja de la superfície i aplicació de productes herbicides

 Capa de regularització amb morter de calç, fibres i ecoputzolanes de 8mm de

gruix, amb malla de fibra de vidre.

 Aplicació sobre fresc d'una segona capa de morter.

- Reconstrucció dels buits en el mur

 Neteja i humectació del suport.

 Reblert  amb maçoneria rejuntada amb morter de calç i ecopuzolana sulfato

resistent sense ciment.

 Revestiment d’aquestes zones reblertes amb morter de calç, àrids i pigments

naturals del color de la zona.

- Fixació de revestiments de morter

 Mitjançant injeccions de morter de calç hidràulica ( realitzant un bisell en tot el

perímetre).
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- Consolidació d'elements petris

Els elements que tinguin degradacions, erosions o alveolitzacions per a reconstituir-los

mitjançant silicat d'etil aplicat amb pinzells i espàtula, per capes i efectuant la neteja prèvia

dels elements a tractar.

- Reposició de carreus

Del que hagin desaparegut els quals en tenim coneixement.
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Ajuntament  de Martorell
i Serveis Urbans

Regidoria de Planificació Urbanística

LLEGENDA

ÀMBIT D'ACTUACIÓ.
ENDERROC FASE PRÈVIA
ENDERROCS.
ENDERROC FALS SOSTRE.
REPICAT PAVIMENT.



5.10 m2
Lavabo

8.90 m2
Lavabo

6.80 m2
Lavabo

5.45 m2
Instal·lacions

4.30 m2
Lavabo

4.30 m2
Lavabo

10.25 m2
Cancell

10.25 m2
Cancell

3.15 m2
Neteja6.95 m2

PND

55.10 m2
Aula ESO

53.50 m2
Aula Música-Idiomes

53.05 m2
Aula ESO

53.20 m2
Aula ESO

53.60 m2
Sala de professors

52.85 m2
Aula ESO

7..05 m2
Lavabo

6.20 m2
Lavabo 4.95 m2

Neteja

5.75 m2
Lavabo

0.00+ 1.60- 1.80-

Ajuntament  de Martorell
i Serveis Urbans

Regidoria de Planificació Urbanística



53.05 m2
Aula Plàstica-Aud.

25.10 m2
Atenció Indiv.

25.30 m2
Departament

25.30 m2
Departament

25.10 m2
Atenció Indiv.

5.60 m2
Lavabo

10.25 m2
Tutoria

5.60 m2
Lavabo

10.25 m2
Tutoria

55.10 m2
Aula ESO

53.40 m2
Aula ESO

54.60 m2
Laboratori

54.20 m2
Aula ESO

55.10 m2
Aula ESO

6.70 m2
Lavabo

6.70 m2
Lavabo

4.05+ 2.56+

Ajuntament  de Martorell
i Serveis Urbans

Regidoria de Planificació Urbanística



0.08- 0.00+

4.05+

0.16-

2.56+

8.77+

2.56+

1.60- 1.49-

2.56+
3.06+

3.45+
4.05+

0.00+

1.90-

7.52+

Ajuntament  de Martorell
i Serveis Urbans

Regidoria de Planificació Urbanística

SECCIÓ B-B'

SECCIÓ A-A'
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Conjunt de finestra de 2 fulles basculants

Alumini lacat amb trecament de pont tèrmic

Refèrencia

Unitats

Material

Definició Finestra d'1 fulla basculant

vidre aïllant laminar de seguretat incolor de 3+3/10/4+4Material

finestra  basculant classficació 4 /8A/C5 

Alumini lacat amb trecament de pont tèrmic
vidre aïllant laminar de seguretat incolor de 3+3/10/4+4

finestra  basculant classficació 4 /8A/C5 

Alumini lacat amb trecament de pont tèrmic
vidre aïllant laminar de seguretat incolor de 3+3/10/4+4

finestra corredissa  classificació 3/7A/C5

Alumini lacat amb trecament de pont tèrmic
vidre aïllant laminar de seguretat incolor de 3+3/10/4+4

finestra basculant  classificació 4/8A/C5

F1B3 F2B7

Alumini lacat amb trecament de pont tèrmic
vidre aïllant laminar de seguretat incolor de 3+3/10/4+4

finestra basculant classficació 4 /8A/C5 

3 unitats 3 unitats 1 unitats - 1 unitat

Conjunt de finestra amb 4 fulles correderes i Conjunt de finestra amb 1 fulla batent i 2 fulles basculants 
i dos targes superiors amb 4 fulles basculants i 4 fixes. 2 targes superiors amb 4 fulles basculants i 4 fixes.

amb maneta extraible amb maneta extraible amb maneta extraible

P2

Alumini lacat i

Conjunt de  2  portes i 
1 fulla superior fixa

vidre aïllant laminar de seguretat incolor de 3+3/6/4+4

-

2 unitats

P3

Conjunt de  2  portes i 
1 fulla superior fixa

1 unitat

CP10

Porta
2 fulles batents

Metàl·lica amb mencanisme antipànic 

-

1 unitat

CP3

1 unitat

1.50

0.
70

1.50

3.00

0.
70

1,
81

1,
41

0,71
2,823,53

1.40

2.
80

1.40

2.
10

Definició

Material

Unitats

Referència

Porta d'una fulla massissa 

Fusta per pintar

Porta d'una fulla massissa 

Fusta i Vidre

amb vidre laminar 3+3

CP4P1

i passador interior
i maneta model Thema de la casa Tesa o similar
Porta amb pany de cop amb silenciador
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2 PRACTICAL WORK IN THE AREA OF THE TERRITORY AND SUSTAINABILITY IN THE

TOWN HALL OF MARTORELL

2.1 MARTORELL AS A VILLAGE

2.1.1 LOCATION AND  GEOGRAPHICAL FEATURES

Martorell is a Baix Llobregat village province of Barcelona.

At the North of Martorell ther is a town called Abrera and in its opposite side,

there is Sant Andreu de la Barca. At West,  San Esteve Sesrovires, and at the

east, limited by the Llobregat river, we can find Castellbisbal (see Picture

2.1.1.)

By the time, its population reach 28.108 inhabitants, with a total surface of

12,8 km2 which population density is 2195.94 hab/km2.

Martorell is an important communication town, with N-II from Barcelona to Madrid, A-2 highway and AP-

7. We find RENFE, FGC and AVE. That communication situation has generate a lot of change of

urbanization.

 GEOGRAPHIC LOCATION:

Martorell is the place where Llobregat and

Anoia's river mix each other. As a

consequence of it, Martorell keep divided in

three parts. At the north, there's the level

located above the Anoia's river. In the second

one, touch with Garraf-Ordal; The last one is

located at the valley of Anoia.

(See Picture 1.2 and map 1 and 2)

We are at the junction of the prelitoral depression and the Llobregat Valley. Talking about geografical

numbers it takes 56 msnm of altitude, length and latitude of 1.931731 degree and 41.474819

respectively

2.1.2. DEMOGRAPHY. INCREASE OF POPULATION

The demography of Martorell has been increasing  across de time, conditioned by the social, political

and human nature agents.

We start having demographic data since the middle of the 16th century when a strong immigration

arrived from the south of France. At 1787 as the census of Floridablanca said, Martorell had 1987

inhabitants and 270 houses. At 1858 was born the factory colony of Can Bros, time of increase of

population caused by the industrialization, there were 4136 inhabitants.

At the 20th century we find the crisis of the phylloxera where there were a population of 3221

inhabitants in 1900. Demography increased in a constant way until the civil war arrived at 1936 - 1939,

after the war the population increased again. At 1940 the inhabitants number was 5437.

At 1955 there had a increase of population because of a lot of people around moved to Martorell. That

made an increase of the birthrate. Like this, at 1960 there were 7926 inhabitants. After 5 years, that

number grows until 10295 and at the 1970 it reached 16000 inhabitants. Since 2000 the population has

been increasing until nowadays. It has 28.108 inhabitants.

In the graphic below (see picture 1.3) we can see that the population increase in a regular way until the

year 1877. After that, it falls at year 1900 where it increase again until the '60s. It speed up and increase

a lot until nowadays.
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Picture 1.3.
Graphic of the increase of population in Martorell. Data of the 'Institut d'Estadística de Catalinya'
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DEPARTMENT AND

SOSTENIBILITY

2.2 TOWN HALL OF MARTORELL

2.2.1. INSTITUTIONAL SHEET

- Organization: Ajuntament de Martorell

- Street: Carrer del mur nº 61

- Phone number: 93 775 00 50

- Mayor: Il·lm. Salvador Esteve i Figueras

- Political party: CIU (convergència i unió)

2.2.2 INSIDE ORGANIZATION OF THE TOWN HALL

Organization system and management of the town hall:

The town hall of Martorell has the following organization system:

2.2.3. Activity at the last years

Martorell has been growing and developing using the new edification features.

At the graphic of below, we can see the percent of projects that has been performing at the department

of territory and sustainability since 2004 until nowadays in the public area.

In the graphic below (see picture 2.2) we can see that the acting in the urban and edification area that

has predominate above the others in the last 10 years has been the ones in relation with  the

rehabilitation and reshuffle of public edifications area. That graphic matches to a method of a constant

improvement of the urban services that tries to keep the cultural heritage of the town. ,

.

32%
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20%

Àmbit projectes 2004-2014

Rehabilitacions i
remodelacions

Altres

Obra nova

Via Púbica

Even that, there is a high percent of acting in the public track that we have to consider. In those last

years we have been improving the highways and roads of Martorell to the necessities of the people of

our town.

As we could thought, the lower percent of works is the new works. This is because of the lot of time and

the high cost that this king of construction needs.

The "altres" percent include repairs and different kind of projects out of the municipal area.
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Picture 2.1
Wown hall of Martorell.

Picture 2.2
Graphic of acting depending of the type of work.
Data exported from the sustainability and territory area.
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2.3. AREA OF THE TERRITORY AND SUSTAINABILITY

2.3.1. ORGANIZATION OF THE ÀREA

2.3.2. HUMAN RESOURCES: functional program

Within the area of Territory and sustainability, we find the following professional:

- Head work:

Is responsible for coordinating the area of territory and sustainability with the government and to the

council and direct workers. He gives the guidelines for projects and work performed.

It takes part of the technical team building and performs with the projects that are implemented, in

project implementation and work. It is the municipal architect.

- Territory planification
It's the department responsible for planning the urban action in all its scope.

Deals with the general plan modifications, urban checks and reviews, etc..

Its staff consists of a draftsman, an architect and an technical architect.

They are currently working on the revision of the PGOU (general plan urbanistic organization).

- Urban qualification
Is the area of the town hall intended for public space.

Their job is to plan, organize, improve and make the necessary repairs of streets, roads, parks and

public space within Martorell. They consist of two technical architects of urban qualification

- Licensing inspection:

Responsible for checking the relevant municipal licenses relating to the use of buildings. It consists of

two technical architects.

- Engineer of licenses:

Treballa en la confecció de tot l'àmbit d'instal·lacions en la realització d'un projecte.

Consta d'un enginyer industrial d'instal·lacions.

Deals with the preparation, revision and modification of licenses related to the installations of buildings

and public space. Work on making the whole Installations project.

It consists of an installation engineer.

- Technical building:

They work on the maintenance and repair of existing buildings and working on new projects to build or

rehabilitate.

They consist of two architects and two technical architects and an administrative assistant for the

preparation of the work.

- Territory cadastre:

This department consists of a draftsman responsible for giving help to workers in the area of

sustainability in terms of territory and territorial boundaries, property boundaries and cadastre, etc.. Also

responsible for supporting the planning department and region.

- Environment Technical:

The technicians in charge of environment improve environmental quality, performing actions on the

environment, managing the entire field of animal by awareness campaigns, education and monitoring of

environmental quality.

Thecnical builging

Administrative

Administrative

Territory planification

AREA OF TERRITORY AND SUSTAINABILITY

HEAD WORK : Rodrigo Alaminos

URBANISTIC
PLANIFICTION AND
URBAN SERVICES

ENVIRONMENT AND
HOUSING

COUNCILLOR
Xavier Fonollosa

COUNCILLOR
Síria Sanz

HEAD WORK
Rodrigo Alaminos

HEAD WORK
Glòria Carrera

Territory - Cadastre

Urban qualification

licensing inspection

Engineer of licenses

Environment Technical



2.3.3. COMPUTING RESOURCES

- Organization of the information

The technical service area of the town hall of Martorell has a lot of workers. All of them do a specific

function inside of it: A building attendant, a leadership attendant, an execution attendant, an urban

attendant, an installation attendant,... ,

The whole of computers inside of the town hall are organized using a different kind of networks where

each department log in to his own network. In the technical services where I realize my practical work,

we have access to tree main servers. the "ST", which is the network of the technical services

department where are saved the more actual archives. The "Public", that one is the network where are

connected the hole of workers of the town hall and the "tcq" (see Picture 2.3.1)

The folder "ST" is organized by subfolders which are divided depending of the thematic aspects. For

example, we find doferent folders like "projects and works", "urban management", "topographies", etc.

Following the same scheme of levels, we can reach to take access into the folder of the works that we

are going to work, organized by year and title of project. For example, to take the memory of the pojects

of the Col·legi Montserrat we have to go to: -st \ Projectes i obres \ projectes \ 2014_Correa \

01_Memòria \ memòria.txt.

Using that method of organization all the workers have access to the created and modified documents

by a different person.

- Software

We use two different programs:

- Office: To generate text, calculation sheets and to check the email.

- AutoCad: To carry out with the graphic management .

- TCQ de l'Itec: To execute of budgets

PERSONAL OPINION:

The first thing I shock with when I came for the first time at the town hall was that the most of the

workers worked with a limited resource of computer. That has been improving little by little by even that,

I consider that there are no criterion on the decision that the computer attendant has take about it.

For example, to be able to work with the budget program TCQ, there is just one license to access to the

praise bank, and we are five of us. Because of that we cannot take access to it sometimes that we need

it. That make an important delay on our work.

In the other hand, they bought some licenses of the new AutoCad 2015, thing that I consider as a

correct thing, but it doesn't matters if we do not have computers that can support it. I think it is more

important to be able to use the necessary programs to work several people at the same time in good

conditions than to get an unnecessary version of the new software that no all of us are able to use

nowadays because of the quality of the computers and hardware.

Step by step I can see that some of the old computers had been changed for new ones. They have

bought some software improvement and they bought also more licenses to work well.

- Opinion and proposal of the improvement of the TCQ program.

I have learned to use the TCQ program by taking practical work, in the time that I have been using it I

have fond it really helpful because of the fact of being in relationship with a database as the one that the

Itec have and also because of the list that we can be able to generate. It is not a comfortable program, I

consider that there are a lot of things on it that can be improved, but is really intuitive and basic and it let

you to play with the prices and yields.

Talking about its use, I think it needs a better way to manage the budgets between companies. For

example, we cannot import to the TCQ a budged executed by Excel. This is something that make that

the budget of any company without this program make impossible to open it because of the

incompatibility. That make lots of problems and such a big waste of time. Inside of the program there is

an option to import it in Excel, but this options always bring technical problems.

Picture 2.3
Three networks of the town hall
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2.4. MY WORK INS THE AREA OF THERRITORY ANS SUSTAINABILITY.

2.4.1. THERRITORY ANS SUSTAINABILITY DEPARTAMENT

Inside the Therritory and Sustainability in the town hall of Martorell, we can find different areas of work.

In my case, I'm working in the councilor of  Planning and Urban Services, where the area of therritory

and Sustainability is located.

My principal job inside this department has been support to the building technical, in a higher part, with

the office's works and realizing projects.

2.4.1.1. With whom I've been working?

To do all my job, I've got the support of my tutor, Rafael Palao, who have been explaining and giving

advising during my sojourn of my practical work. I've received also a lot of  help from the technical

architect M.T. With him I've been able to work in a lot of constructive topics, and with the project

performances.

I've got the possibility, with the task I've been doing, to work with other partners, where every one of

them, works doing a specific task respect the others.

Following, I'm going to expose my task that I've done in each area, that has been different in each case.

~ Technical Architect, Rafael Palao (my tutor):

He handles of the municipal buildings. Usually he is working at site-work, but he handles also the

realization and the project supervision, working in aspects of health and safety at work, protections

plans, and works relevant with structural computation, among other things.

In the beginning of this practice, I started to work with beside him. Initially I began teaching the

methodology of work and the office organitzacion.

With him I've worked different aspects:

- Realizing projects:

We have worked on projects such as the "Farmàcia Bujons", "Casa Mestres", "Remodeling the offices

of the headquarters of PMAPM", "Can Nicolau," the "Castle Rocafort" and "Tower of St. Lucia."

In accordance with the project, we started going to work for a sketch to get the measures to define the

building, or simply commence from planes that we had in the office, which we had to review and verify,

to square them with reality.

- Site visits:

Thanks for visiting, we tracked the work, trying to minimize the problems that arise everyday. If an

anomaly or some aspect appeared to improve, it was the consistent communication to the existing

workers as the Head of works, and get to the office performing a monitoring form to document the status

and the anomaly that we have found.

We went to do some site visits, for example "Casa Mestres". In this we find problems in surface

finishing, which had not been properly executed and installations, which we had to find a new way

different from the project due to several unforeseen. In both cases we went to spoke with workers and

managers to inform the changes that they have to made.

Related to public works, we made site visits to remodel the road NII. There we see that the work were

going properly. Even so, we found that there was a security issue in the work, to see one person

passing through the work. Immediately we notify the site manager, and proceeded to close the signal

and work properly.

Other visits could be for example to the building Correa, where we were in the period of demolition.

Making this visit we saw that one of the walls that we thought to be partition was actually a bearing wall,.

Also appeared at his endpoint a pillar that support the weight of a metal beams that we had not

contemplated in ou project.

- Field work:

The field work are those that we had to go to work to make surveys to supplement the data for the

implementation of plans and budgets.

The fisrt work consisted on take all data to define buildings or parts of the buildings or areas of activity

where we do a sketch of what we raise at the moment, or from a file or printed in in the office. We make

the necessary changes to do thas this resemble reality.



The second part of the survey consisted of data acquisition. If it was a long and it had difficulties to

reach, we worked two peolple, reading data and the other drawing and graphing the corresponding

annotations.

In school building in Montserrat, we went sometimes to check establish topographic levels between

floors of buildings, which we could complete the necessary sections for planes. In this task I could use

the station for topographic work

- Computing:

One program that I normally use in my work has been the processing program of budget, time and

quality, called TCQ of Itec ("Temps, Cost i Qualitat").

First steps i did with TCQ I made with him, that I was guiding and correcting my work day by day. I went

ahead starting to budget more easily projects and gradually I have been learning the tools to work with.

Working with d'AutoCad, I've noticed that i have been able to be helpful for him as I've seen he not just

dominate the program. Then, most of the work that he was sending to me has been related with work on

representations in AutoCad, which between the two have been speeding up work.

~ Technical Architect, M.T.:

M.T. is the technical architect in charge of the municipal buildings in Martorell. Normally he is working

on projects, repairs and any problems that arise in any municipal building, as well as he allso does site

visits.

I could cooperate with him in the Torrent Llops project, which were subdivided into four projects, which

has lasted nearly two months of work.

In these projects I've worked with him largely on budget performance, which have been able to learn

many aspects about him in the execution of construction works, as well as the whole budget issue

involved.

Initially I started to work with the project to remodel the offices of the headquarters of PMAPM, and then

I've been helping him with large and small tasks related on checks of the  measurements, health and

safety studies for some projects, the dawning plans and their layouts.

~ Enginyer, J.C.

I worked with the engineer while performing the installation drawings for buildings and for the

installations. I asked him to know how they used to represent all the parts in the plane. He explained to

me how the systems and components of an installation worked. Then we worked on preparing the

necessary plans for the projects.

We have done together the necessary plans for the proposed "Torrent of Llops" and the "L'escola

Montserrat."

~ Delineant, M.P:

My table partner during the practices. It is located in the department of planning and Territory and

Cadastre. Workers usually come to him when they need to know specific names of owners, to know the

boundaries between properties, topography, etc. ...

I've been working with him helping him with urbanistic planning and then when we needed support staff

for lack of time to deliver some projects. He is currently working on a new POUM of Martorell.

~ Arquitecte adjunt, R.L.:

R.L is the architect who started working in the department of technical services in the fourth month of

my stay in practice. He is helping the municipal architect of Martorell.

I have been working with him since his arrival in the project of remodeling the "Complex Esportiu

Torrentc de Llops" and then with the remodeling of the "Escola Montserrat" .

He has been designing the news projects. With his guidelines, we were making the appropriate changes

to the projects.
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~ Municipal architect and head of the area, R.A.:

He gaive us the dosing and guidelines to perform the projects, and he does the reviewer before the

delivery.

I could work with him in the project of "l'escola Montserrat", which worked with us in the preparation of

regulatory documents, reports and reviews. He marks the modification of the plans that we do.

~ Workforce of Technical Services.

Within the area of Technical Services, there are many workers who support the technical team , as the

qualifications urban technical inspectors, engineers, surveyors license, and other technical in urbanistic

planning and administrative assistants.

I worked with them in small tasks, especially those related to urban planning.

~ Consultations with external company

In the projects that we have been doing, we had to ask for help and information companies to a

Installation facilities, structure calculations, builders, etc.. to be able to finalize them.

These consultations have been in a constructive way nature and budget way.

For example, in the case of the "Casa Mestres", I had to contact several companies building for get

some bids for the execution of a dividing phenolic resins for the new services.

In the case of other companies, for example, I got in touch to with structural engineering, and with a

geologist, to find the necessary definition of the foundations of the building of the "CE Torrent de Llops".

2.4.1.2.  Projects

The projects that we do in the office, came incentivized by the council of urbanistic planning and urban

service,  that the town communicate to the head work to realize these projects or interventions.

The head work (municipal architect) organize all the job for each one, organizing the works.

Our work consists in do the project. Usually it takes the following parts:

- Previous work

- Report

- Plans

- Budget

- Annex

During the project, the municipal architect controlled an check our work, acting in the changes that he

see necessaries. He guide us with the final cost of the budget and the lifting that the project can reach.

When the project is done, we do a check of the project with the architect, who later will sign the

actuation.

When it's signed, it is showed to the "Junta de govern" , that is formed by differents councils of the town

hall. If it is approved, depends of his dimension ( as it says, "Real Decreto 1095/2001, de 12 de octubre,

per el que s’aprova el Reglament General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", if it

is not superior than 500.00.-€  is not necessary that the contracts have classification). It will go to a

contest to be done by an external company, or if it is lower, the town hall could run that with our

resources.

~ Previous work

The preparatory work for the implementation of a project begins with collecting necessary data to be

able to start work on a project.

We can act in a lot of sectors to collect data:

- Research the plans and the documentary part of the building to act.: Wee have to search in our

archive if there are any previous plans to start to work on tem.

- Checking geometric data: when we don't have the reliable data of the building, we proceed going

tot take them. However, if we have, , let's check that these are correct  (in Annex A part A.1. i

show the sketch I made in the offices of the headquarters of PMAPM).



Usually we had to modify most of the old projects because they resemble a little to the reality.

From what I have seen, this is one of the most important steps in developing a project in which we

sometimes given enough importance. Because of this, we had some problems later while

executing projects.

For example, in the project of the "Escola Montserrat", we didn't think to check the measurements

of the building because it had been made recently renovated and we have the plans.  With the

architect we were doing plans, until we came to doubt the size of the woodwork that we have to

had, I went to check them and I realized that our dimensions was not correct, and  overall the

rooms were smaller surface to which we had planned. This influenced us in the zoning of fire. The

actual dimensions of the building, with the employment had not arrived at regulatory fire safety

- Rising graph: when we want to take the real data of a project, we do a rising graph where we

annotate all the parameters that interests us.

The first that we do is a freehand sketch (if you have no datum), which will gradually noting

distances (section A.2 in Appendix A shows a rising graph for the project of ca n'Oliveras and in

section A.3., a sketch made on the balcony "Can Nicolau", where I defined a fissure).

For data acquisition we generally use a meter, the wheel, the laser and in some cases, if we take

level elevations, the topographic station.

- External technical data: sometimes we need a topographic or geotechnical data to start the

approach of the future works. In this case, it hires an outside company to perform that work.

PERSONAL OPINION:

The days 'iv ben working to the town hall, I've going to do in lots of cases to do tha part of the previous

work. With this, I've learn working and doing freehand sketches seeing the actual state of the building.

I've gone usually alone. Thought, we've gone two workers to make this, taking levels of the floor and

external and large work. By the day, is very difficult to work with laser, because it's hard difficult to see.

In some cases that I've gone, I've returned to check some measurements that seems me strange at

time to represent it to AutoCad. Even it's said that we have to take all data with one day we go to the

building, we have the office near them, and the proximity makes us to take the necessary data t and if

wee need more, we simply go again. if there is any problem.

I worked in the recording of data on headquarters offices PMAPM, in "Escola Montserrat", and in other

works related with checks and sketches, also in the fissures finds in Can Nicolau.

~ REPORT

The report is the part of the project where we add all the information about it.

Usually we have a descriptive, constructive and executive report, depending of the project.

The descriptive report:

- Object of the project, where we describe the work and we show the principal data;

- The in intervenient agents.

- Background and departure and information of the environment, with a little description of the

building and the existing elements;

- Qualify and urban area;

- Description of the project with the future features;

- Rules of application,

- Basic description of the elements that compose the project as soon as the structural system,

development, compartment, finishes and installations. The value of the budgets and the term of

execution.

The constructive report:

In  this report we show all the constructive solutions with we are going to define the building. Telling the

requirements of the building  systems.

The more important aspects that we take into account while doing the constructive report are the

followings:

- Previous works; usually the necessary demolition work.

- Affectations to the foundation; We have to explain if it affects to a existent foundations or we

create a new one with the features and justification necessaries.

- The envelopment and compartmentalization systems and finishes: where we define the type of

façade and the cover that the project will have. Also the partitions and the finishes of all building.

- Te installations: where appears justified all the systems the we'll create or modify. Herewe can

introduce what are the standards to which we serve and the calculations we made to define

them.
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The executive report:

In projects that reach to a more level, we have realized in other part, the executive report to organize

and plann in a temporal way the work that we have to do. In this, appears:

- The orgnitzative and development study of works: they are defined by phases, each one with his

temporal establishment.

- The period of execution: with the final date to deliver the work.

- The work plan: in a graphic way, all the activities appears ordered by the time.

The system that we use to represent this is called "Diagrama de Gantt", that represents in a

graphic way the phases or  modules in which we've divide the activities, having present his

duration and the coordination that it has in relation of others.

~ Planes

Making plans is where I've ben working more.

Is necessary for the project all the graphic documentation to be able to understand all the information

that we know, and we have to represent, which has been reflected in the report.

The planes that we usually incorporate to our projects vary according to each one. Generally, we have

the following ones:

- The site and position plan.

- The current status plan.

- Layout plan.

- Dimension and surfaces plan.

- Elevation and section plan.

- carpentry and locksmithing plan.

- Installation plan.

- Demolition - new construction plan (if it's necessary)

- Constructive details

- others

Together with the technical architect and the architect assistant (which is what makes the design of the

building, with the back checking of head work), we can make these plans.

Everyone works with doing his part of the work, but  using a base file that all we use, as an extern

reference. We do this to be able to work independently, seeing the changes in case to modify the base

file.

Generally, the architect works over the design of the floor plan and elevation planes. In case of need

the design an calculations for the installations, we count on the municipal engineer.

PERSONAL OPINION:

The planes of a project are the base of that. Without this, without the graphic representation we cannot

define  the project completely. What I've seen during my time an the town hall has been that we ever

go without time to define in a completely way the project.  We ever just let time to finish them, and this

part "doesn't matter" from his approbation.

I can say that, because, the municipal board only check by the time to approve the project, is the final

price and the execution term. Not importance is given to see if the project is well defined or if has all

the graphic documents.

We have deliver project that by my judgment there were no complete. They had to had mor planes to

explain the actuation. For example, in Torrent de Llops we couldn't include a carpentry and

locksmithing plan,  either constructive details, cover finish, among others.

I have to say, in the other side, that all the actuation was included in the budget of the project, that in a

future, it'll be exposed as a contest. We only interest the day of the project approbation.

~ Budget

The budget is also basic for the project. I's the document where we  have to show all the budget items

of the project, reflecting his cost and its justifications, as well as the measurement.

The software that we use in the town hall is the generator costs of TCQ of Itec, tat works with a base of

prices established by the same organization.

The structure o the budget is organized by chapters and subchapters, finalizing with a total price called

execution material budget.

This price hasn't count with the valor that we have to add of industrial benefice, expenditures and IVA.

The final cost, as we can see, is the result of all the parameters, that is called Contracted budget, that

will be the real price that the project will cost.



A budged is divided by five chapters, that are basic to define it in a complete way.

- State of measurements; here is where are reflected all the measures (in units, meters, square

meters, kilograms, etc...) of the items of a budget.

It's very important organize the TCQ items and make the correct description of all the measures,

to be able in a future, to know where they come from this data. If in future (for a revision at

work), they have to consult, has to be the more understandable as its possible.

At the office, we had in so occasions that were difficult for us to understand how this measures

had been calculates, because there were no description.

This is one thing I've trying to improve by myself, doing budgets. Sometimes, I've found items

that I've done, and I can be able to understand and remember what I've done to define the

measures. With this, consequently, make lose time recalculating to assure my work.

(In annex A, A4.1, I expose the measures state of the project of the project of the offices for

PMAPM).

- The budget: is the document where appears the final price of all the items, relevant with the

measures done in the previous state (in our case, the base of the price come fixed by Itec, but

we there are modifiable, we can generate more define prices according our necessities).

(in annex A, chapter A4.2. i expose a budget of the project of the offices for PMAPM).

- Budget summary: the difference between the budget and the budget summary is that in the

budget appears prices of all items, with chapters and subchapters that it can have. The

summary budget gives to us only the total price of the chapter. (in annex A, A4.3, I show one

Budget summary of the project of  the 1st building of Torrent de Llops).

I've found that very useful because we can see the total price of each part of the project in one

paper, seeing this in a summary way. In the CE Torrent de Llops, for example, we saw that the

budget was exceed to our price. Then, we print that and we could see that the installations items

were expansive than we've contemplated. We proceed to act to the budget until it price takes the

price we can afford.

- Price justification: here appears itemized all the unit prices of the item. The price justification

includes the material, the labour and machinery, that shows justified with a yield and the price of

materials included. We can modify the justification as we need to arrive at the exact definition of

each item.

(in annex A, A4.4, I show one part of price justification of  the 1st building of Torrent de Llops).

- Last Page: as the most important part of the budget, we have the last page. That indicates as a

final price the contract budget (PEC). In this page, appears disaggregated the price of the

material execution budget (PEM), the percentage of the general costs (13%), the percentage to

a industrial benefit (6%), and IVA (21%).

(in annex A, chapter A4.5. I expose the last page for the execution of the project of the

rehabilitation of Farmàcia Bujons).

PERSONAL OPINION:

With what I've been, execute the budget is the most larger and heavy part for a project, takes a lt of time

for the project.

The budget has to be the last part of the time execution for the project. Every modification in the base

project behaves to modify lots of items of the budget, so on measurements, as to the changes to items

and his justification modification.

Actually, all the budgets that I've done in the practice, I've got to modify so much times the same items,

as a consequence that we have to work on the same time, with the definition of the project as in the

budget. Always ever because of we don't need enough time.

~ Health and Safety

In all projects we have to take into account the health and safety around a construction work.

We have done in each project a Study on Health and Safety, or a Basic Study of Health and Safety. The

performing on do one or the other, depends to the following conditions:

We have to do a Health and Safety study if:

- the execution contract budget (PEC) is greater than 450.759,07€ ;

- if the execution of the works lasts 30 workable days and more than 20 workers simultaneously.

- if the volume of labor is higher than 500 days:

- In case to be an special work (tunnels, galleries and dams)

At te case that we don't comply each factors, we can do the Basic Health and Safety study.

Both studies contain:

- descriptive report: where we have to describe all the characteristics of the work and data, and make

the interpretations and evaluation of workplace risks and the value of the budget;

- Healthy and safety Budget: to value all the items necessaries to guaranty the safety.



TFG PRÀCTICUM EN L'ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE MARTORELL ACR_ACREDITACIÓ DE LA TERCERA LLENGUA

- Annex applicable regulations and specifications.

PERSONAL OPINION:

I've done the report and the health and safety  as the budget of its studies. For example, for the project

of "replacement in CE Torrent de Llops" or the remodeling of the firt building  of the same project.

One thing that surprise me at the beginning was that at the university, we have been formed that me

have to execute the study acting the characteristics of the work where we are planning. Actually, it isn't

too much true.

Firstly I saw that to do the reports, they have prepared the base of them, as a template where you have

all the information about occupational risks, that depending of the area of work and the applicable

regulation, just have to adequate this to the reality.

By this method, they saved a lot of time without drawing up the document. Though, I consider that the

work finally were not specific enough to have a defied actuations.

Other aspect I could see, was that the first day that I had to do the healthy study budget, I got to do it

according to project data with the knowledge that we have worked on college, until technical architect

stopped me and gave me the final price that has to be stipulate the budget.

I always thought that with our knowledge we carry out  the safety study, and we respond to the

adequate items to make it, with the result of the budget. The reality has been that they have fixed to me

a price for the budget,  with whom I've done all the items to make it. Sometimes, I have to include some

material or protections that I thought that were unnecessary, and by thee other side, in some case I had

to reuse some items I thought to put.

~ Tender specifications

The tender specifications sets out the terms and conditions are accepted on a project.

In them, you specify how to get to work each material with its features, etc..

This is a document that generates the same Itec.

~ Quality control

It is the document which requires control of the work performed, specifying the technical tests to be

performed to ensure quality patterned on the project.

Usually they are written in the report that the budget is based a percentage of the budget end of the

work.

~ Tab residue

To regulate the production and management of waste that we generate a tab in which includes all areas

of waste management. (in Appendix A, Section A5 sheet expose waste made by the project of "Escola

Montserrat").

This tab is based in file based in "Excel" where we have prepared the council, which must enter the

details based on our project:

- waste from demolition and vials, executed by items or types of heritage:

If we have all the items of equipment to demolition, we could value the demolition for items,

since the result is more closest to reality.

In the case of having a small building in which we have not evaluated in detail in our estimate,

we can introduce the m2 building by type (as if a house of brick, concrete, if a warehouse or if

roads).

Normally  we have done the project budget and we have all data items of demolition, therefore,

we can fulfill the information by item smoothly. However, when we have a small building that had

not rated it, we did by type of building.

This will happen in the complex C.E. Torrent de Llops, where the development of our works in

the football fields , we have to value a small building waste 8m2. Towork a little faster, we

consider that as a little building with a typology of masonry. Introducing geometric values, the

program automatically generated the types and proportions of different waste coming out of a

building like this.

- waste from moving earth:

Here we separate the waste by the characteristics of the ground (compact or loose sand and

gravel, clay, topsoil, rock fills, etc.).

- rehabilitation waste:

These do not correspond directly to the waste we generate for example a wall demolished

factory in rehabilitation work. We generate it with the executing of rehabilitation in terms of

performance or packaging.



We calculate that  by the typology of rehabilitation (if is an integrated, if just affect to the structure

part or not, or if it could be a little scope form reform) with a reduction coefficient of the actuation

surface, to value the amount of waste generated by the works.

In our two cases, (Torrent de Llop project and Escola Montserrat) we use this coefficient as a

0.5, because we don't intervene to the structure of the building.

We also count the waste generated by the demolition for a punctual zone. We choose it at the

project. For example, in case of the urbanization phase of Torrent de Llops (there weren't too

much demolition), we put a lowest coefficient than the building 1 in the same sport complex,

were we traced that with a 15% reduction.

- The waste to execute  the back of the building or enlarge side:

This section contains the waste that that comes to executing works of expansion of the building,

as a back extension or an enlargement.

In the case of expansion project of building 1 "CE Torrent de Llops" , we expanded back of the

building, and we consider the entire surface to build on our building.

Using data that we bring to the program, and the weight and apparent volume of data that is associated

with the program, we create a total volume of waste which then evaluate its management.

Finally, we generate the documents that contain:

- Evaluation and characteristics of the waste, which is based on the type of waste (material of

the excavation, demolition, construction, etc..) And its apparent weight and volume;

- Inventory of hazardous waste, if any;

- Waste management and waste separation both in work and outside work, specifying the

company to manage this waste;

- The type of installations that where waste stored at work;

- Budget, where will show the total volume of waste.
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