
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017 
Servei Responsable: urbanisme 

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

CIRCUIT de GIMNÀSTICA SALUDABLE per a GENT GRAN 

a la ZONA NORD del PARC COMTESSA ERMESSENDA 

amb ADEQUACIÓ del SEU ENTORN 

NOM BARRI: SANT NARCÍS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOM BARRI: SANT NARCÍS 

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

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

 Programa Parc Comtessa Ermessenda d’activitats físiques per les 

persones grans. 

Circuit de 12 aparells de gimnàstica saludable per gent gran i la seva 

instal·lació al parc comtessa Ermessenda.  

Aquests aparells els proposen col·locar en el sector nord de la plaça 

Comtessa Ermessenda, que no ha estat afectada per les últimes obres, 

amb la finalitat que alhora s’adeqüi aquest entorn. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 
 

 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

Una vegada inspeccionat el lloc, es comprova que on es volen 

col·locar els aparells dels parc de salut, és pràcticament l’únic espai que 

no es afectat per les obres del parc. 

La distribució dels aparells es realitzarà dins la zona allargada que 

pràcticament va des del davant al darrera del parc repartint els aparells 

al llarg de tota la franja nord del parc. 

Per altra banda també s’ha considerat oportú la possibilitat de la 

col·locació d’una tanca de fusta que separi físicament el parc de salut 

de l’aparcament de cotxes; que es valorarà a part. 

L’adequació de l’entorn de la franja nord (aprox. 400 m²), passarà per 

l’enderroc d’algunes de les ones mes baixes, que queden en aquest 

entorn, el rebaix de terres i la pavimentació en acabat com la resta del 

parc. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

- Subministrament i col·locació de parc de salut per a gent gran 

d’aproximadament 12 aparells (a concretar en projecte posterior) 

18.500,00 € 

- Subministrament i col·locació de tanca/barana de fusta tractada = 

4.800,00 € 

- Adequació de la zona a tractar amb enderroc de ones existents = 

12.100,00 € 

 

TOTAL (IVA inclòs) =  35.400,00 € 

 


