AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017
Servei Responsable:
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Pavimentar la vorera del número 6 al
12 del carrer Cristòfor Colom
NOM BARRI: SANT NARCÍS
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: SANT NARCÍS
Quantitat assignada al barri: 50.863,42 €
-----------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA VEÏNAL:
Els veïns demanen pavimentar l’escocell corregut que hi ha al carrer
Cristòfor Colom davant els números del 6 al 12

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:
(es pot adjuntar mapa localització)

Carrer Cristòfor Colom

INFORME TÈCNIC:
Tal i com es va dir a l’informe tècnic dels pressupostos participats 2016, el
carrer Cristòfol Colom es tracta d’un carrer d’un sol sentit de circulació,
amb aparcaments a banda i banda i amb una filera d’arbres a una de
les voreres laterals.
Els arbres tenen un escocell corregut que evita la problemàtica que ens
trobem en altres punts de
la ciutat on les arrels dels
arbres ens aixequen el
paviment de les voreres,
formant
perillosos

desnivells
pel

pas

dels

vianants.
Els serveis tècnics de mobilitat i sostenibilitat s’han estudiat la proposta
dels veïns de reduir les dimensions d’aquest escocell i no es considera
viable per dos motius:


El primer és que es tracta d’una configuració que es va repetint a
les voreres dels carrers adjacents a aquest.



El segon és que si reduïm les dimensions d’aquests escocells,
d’aquí uns anys ens trobarem amb la problemàtica de que les
arrels dels arbres acabaran aixecant les peces de paviment de les
voreres per manca d’espai.

Tal i com comenten els veïns, en data 7/7/2016 es va rebre per registre
d’entrada una instància on es tornava a demanar de pavimentar
aquest escocell i els dos de la cantonada.

En resposta a aquesta instància, els serveis tècnics de mobilitat i de
sostenibilitat responen que:


Tal i com s’observa a les imatges següents, la configuració
d’escocell corregut (petits jardinets) es va repetint a les
cantonades amb aquest carrer i en els carrers adjacents i més
pròxims:

cantonada amb M. De Déu de la Salut:

Cantonada amb M. De Déu dels Angels:



Pel que fa al tipus d’arbres, no es tracta de tells (Taxus sp) sinó que
són til·lers (Tília sp). Si ara féssim una intervenció en aquest punt,
per poder pavimentar, s’haurien de tallar les arrels més superficials
que són les que aporten oxigen al sistema reticular.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament proposem una neteja dels escocells i
la retirada de 2-3cm de terra i el reomplert amb sauló compactat d’uns
5cm.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
Pressupost neteja i reomplert amb sauló compactat = 6.000€ (IVA inclós)

