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

--------------------------------------------------------------TANCAMENT PISTA POLIESPORTIVA
DEL BARRI
NOM BARRI: TORRES DE TAIALÀ
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: TORRES DE TAIALÀ
Quantitat assignada al barri: 40.642,50 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Els veïns sol·liciten l’ampliació del paviment i del tancament de la pista
poliesportiva del barri que inclou el canvi de sistema de protecció de la
pista per evitar el soroll que provoca el impacte de les pilotes. També
sol·liciten la ubicació d’una nova cistella de bàsquet.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
A - La pista poliesportiva de Torres de Taialà es troba ubicada en un
extrem molt proper a un habitatge de manera que els impactes de les
pilotes contra l’actual tanca provoquen sorolls que són una molèstia.
Per evitar o bé reduir aquest problema de soroll al impacte, els serveis
tècnics municipals estan provant diferents maneres de fer una tanca de
semblants característiques a l’existent però que no fimbressin tant al
rebre el impacte.
A aquests efectes es proposa una tanca metàl·lica resistent als impactes
de pilota, de 4 metres d’alçada i situada sobre la pista, just a tocar de la
vorada perimetral, propera a l’habitatge ( part posterior de la porteria
de futbol o cistella de bàsquet ).
El tancament estarà format per, tanca model FAX DH amb muntants LUX
80 de Rivisa o equivalent i uns bastidors de malla electrosoldada de 4.03
x 2.53 m. de 8/6/8 mm de gruix, i amb un forat de 200x55 mm evitant
que sigui escalable.
Per evitar la fimbrada del impactes, els muntants es disposaran cada
1,25 m de manera que els panells quedaran collats a la meitat per un
muntant.
Per la seva optima col·locació es realitzarà alguna actuació prèvia de
poda dels arbres propers a la ubicació de la tanca.
A la banda lliure de la pista es col·locarà un tram d’aquesta mateixa
tanca per acotar la sortida de la pilota del recinte esportiu ( part
posterior de la porteria de futbol o cistella de bàsquet ).
No es tanca la totalitat de la pista per motius de seguretat amb relació
a l’ocupació de la mateixa.
B - Atenen la sol·licitud d’ampliació de la zona pavimentada es
proposa pavimentar una superfície adjacent a la pista d’uns 100 m²
com a superfície complementaria per un altre tipus d’activitats a les
esportives.
C – Ubicació d’una nova cistella de bàsquet, la proposta incorpora la
cistella.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 18.300,00 €
Fotografies existents identificatives de l’actuació:

