AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017
Servei Responsable: Mobilitat

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Jocs al passeig de Ramon Berenguer
NOM BARRI: Sant Narcís
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI:
Quantitat assignada al barri: 50.863,42 €
------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA VEÏNAL:
Construcció d'una zona d'esbarjo infantil davant de l'escola pública de
Sant Narcís, escola Àgora

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:
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INFORME TÈCNIC:
La valoració dels jocs a la plataforma central del passeig Berenguer que
es proposa, té en compte els següents aspectes:

1- Espai disponible a la plataforma central del passeig Berenguer i
que sigui compatible amb els usos actuals com els itineraris dels
vianants, bacs, estació de girocleta...

2- Aspectes normatius i de seguretat de la instal·lació dels jocs
infantils.

El passeig de Ramon Berenguer està formada per una plataforma
central de uns 130 metres de llargada i 14 metres d’amplada i el tipus de
paviment és llambordí de formigó.

Els diferents elements estructurals (punts d’enllumenat, bancs, papereres,
i aparcaments de biciletes), el conjunt de l’arbrat i les arbustives, una
estació de Girocleta i els 8 accesos per a vianants entre aquesta
plataforma central i les voreres de les edificacions properes, estructuren
els passos naturals per als vianants .
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Les amplades útils dels passos per als vianants a dins de la plataforma
són de 2,70 metres d’amplada i 3 metres respectivament.

Per altra banda cal tenir en compte l’espai necessari per al ús de cada
element, és a dir, per un banc es recomana, el doble de l’amplada que
ocupa el mateix banc per a què les persones puguin seure amb
comoditat i no ser envaïdes pels vianants.

Tanmateix, les amplades útils de pas de vianants, segons la normativa
actual ha de ser, com a mínim, de 1, 80 metres.
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Pel que fa als jocs infantils, cal complir amb les especificacions
normatives i dels fabricants, pel que fa al perímetres de seguretat de
cada joc i al tipus de paviment adequat a cada tipus d’element que
s’instal·li.

Ates que l’espai disponible és reduït per la instal·lació de jocs infantils i el
tipus de paviment d’aquest passeig és dur, es proposa pintar jocs en el
paviment.

Els tres jocs proposats són els següents:
-

Tauler d’escaquer de 3,20 x 3,20 metres.

-

Joc de les serps i les escales de 2 x 4 metres.

-

Xerranca de 3,5 x 1 metre
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PRESSUPOST ACTUACIÓ:
El preus del subministrament i col·locació, iva inclòs, dels jocs que es
proposen és de 2.810,00 €.

Escaquer

1.600,00 €

Joc serps i escales

760,00 €

Xerranca

450,00 €

Total (iva inclòs)

2.810,00 €
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