
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 
Servei Responsable: Serveis Urbans  

(Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació) 

Altres serveis que hi col·laboren: - 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE:  

Millora del drenatge del sector C/ de les Creus 14A 

(Pista Poliesportiva) 

NOM BARRI: Torre Gironella 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOM BARRI: Torre Gironella 

Quantitat assignada al barri: 53.918 € 
 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Reparar l’embornal de la pista poliesportiva, per tal d’evitar que l’aigua 

filtri a través del mur de rocalla i erosioni el camí del costat. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

Carrer de les Creus, 14A (Pista poliesportiva de Torre Gironella):  

 
 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

L’embornal existent (EM 3927) situat en una cantonada de la pista 

poliesportiva de Torre Gironella, evacua directament cap al mur de 

rocalla que separa i salva el desnivell entre la pista i el C/ de les Creus. 

Aquest fet provoca que durant episodis de pluges, l’aigua d’escorrentia 

superficial drenada surti directament a través del mur i acabi anant a 

parar al camí de terra que dóna continuació al C/ de les Creus, 

quedant erosionat i malmès.  Aquest problema es veu agreujat pel fet 

que la rampa de formigó que dóna accés a la pista poliesportiva des 

del C/ de les Creus, no disposa de cap reixa de drenatge urbà, i per 

tant, l’aigua d’escorrentia superficial que baixa per la rampa, també 

acaba malmetent el camí. 
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La proposta d’actuació consisteix en evacuar mitjançant canalització 

de l’aigua que drena l’embornal de la cantonada de la pista 

poliesportiva i també interceptar l’aigua d’escorrentia superficial que 

baixa per la rampa d’accés durant els episodis de pluja. D’aquesta 

forma es pretén evacuar les aigües pluvials correctament, sense que 

aquesta provoqui l’erosió i deteriorament del camí, realitzant una 

evacuació cap a medi, evitant la saturació de la xarxa unitària existent 

de clavegueram, amb una nova aportació d’aigües pluvials. Així mateix, 

també es preveu arranjar la zona on la rampa d’accés a la pista 

comunica amb el C/ de les Creus, millorant la pavimentació, per tal de 

fer-lo transitable pels vehicles, ja que actualment té la superfície molt 

deteriorada. La pavimentació es realitzaria amb una solera de formigó 

amb acabat antilliscant. 

Vista la proposta anteriorment exposada, s’ha sol·licitat pressupost a 

l’empresa mixta “Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.”, en qualitat 

de concessionària de manteniment de la xarxa pública de sanejament 

“en baixa” (clavegueram municipal) de la Ciutat de Girona,  la qual l’ha 

presentat oferta en data 11/04/2016 , per un import de 19.860,87 € (IVA 

del 21% inclòs).  

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 19.860,87 € 
 


