AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017
Servei responsable: Urbanisme

--------------------------------------------------------------PARC DE LA PEDRA
NOM BARRI: MONTILIVI - LA CREUETA
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: MONTILIVI LA CREUETA
Quantitat assignada al barri: 48.702,33 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Els veïns sol·liciten la millora de la plaça de George Orwell situada entre els
carrers de Carles de Bolós i Andreu Tuyet i Santamaria en el barri de Montilivi
anomenada també per famílies de l’escola com a Parc de la Pedra en motiu a
la petita pedra que fa un temps hi havia davant del local de l’associació i lloc on
els nens s’hi enfilaven per a fer acrobàcies i jocs.

L’objectiu principal de la proposta és l’adequació de l’espai per a joc i trobada
dels ciutadans i usuaris que cada dia es concentren al lloc.

Altres objectius són:
1. Netejar-lo
2. Prohibir la passejada de gossos
3. Treure elements
4. Incorporar infraestructures de joc
5. Fixar límits de seguretat

La proposta veïnal per a la adequació de l’espai és la següent:

1. Afegir alguns banc per seure per facilitar la socialització i afavorir gaudir
de l’espai.
2. Posar una tirolina pels nens, per aprofitar el desnivell o una estructura
de joc
3. Cartells de prohibits gossos
4. Cartells de prohibit fumar
5. Posar més papereres

6. Treure el pals de llum i senyals que hi ha enmig de les voreres al llarg de
tot el carrer d’Andreu i Tuyet Santamaria, impedeixen caminar i no
permeten fer-ho amb un cotxet o cadira de rodes. Hi ha més de cinc
punts on amb prou feines s’hi passa caminant de costat.
7. Ubicar una pedra al lloc que hi havia com a símbol d’espai i de parc.
8. Posar el nom al parc.

No obstant aquesta llista els veïns proposen les millores següents:
1. Tancament al perímetre del jardí que dona a la carretera.
2. Suprimir els arbustos que hi ha a la part alta, per poder ampliar la zona
de pas de les famílies i l’espai on s’esperen per entrar.
3. Millorar i ampliar la vorera que fa la corba i pendent. Rebaixar la vorera
pel pas de cotxets i cadira de rodes. Millorar els accessos a l’escola.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
1. Tancament al perímetre del jardí que dona a la carretera.
Els serveis tècnics municipals proposen tancar el perímetre del parc mitjançant
la col·locació d’una tanca anglesa que és la tanca de fusta amb la que
recentment es delimiten els parcs infantils.
El perímetre de l’actuació és el següent:
-carrer de Carles de Bolós, longitud de 40 m
-carrer d’Andreu Tuyet i Santamaria, longitud de 20 m
Import total de la proposta, TANCAMENT (IVA inclòs) = 8.600,00 €

2. Suprimir els arbustos que hi ha a la part alta, per poder ampliar la zona
de pas de les famílies i l’espai on s’esperen per entrar.
Suprimir els arbustos té el cost següent:
Import total de la proposta, ARBUSTOS (IVA inclòs) = 950,00 €

3. Millorar i ampliar la vorera que fa la corba i pendent. Rebaixar la vorera
pel pas de cotxets i cadira de rodes. Millorar els accessos a l’escola.
El pas de vianants situat al carrer de Carles de Bolós és un gual que no adaptat
a la normativa d’accessibilitat. L’accés a l’escola és millorable.

Vista del pas de vianants i de l’accés a l’escola des del carrer d’Andreu Tuyet i Santamaria.

Vista del pas de vianants i de l’accés a l’escola des del carrer de Carles de Bolós.

Els serveis tècnics municipals proposen la formació d’un gual rebaixat i la
creació d’un espai pavimentat per a millorar la zona d’accés a l’escola
mitjançant la creació d’un espai d’estada en la zona ocupada pels arbustos.

Import total de la proposta, MILLORA ACCÉS i GUAL (IVA inclòs) =
20.550,00 €
_______________________________________________________________
PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 30.100,00 €

