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

--------------------------------------------------------------ARRANJAR EL PATI DE
LES ANTIGUES ESCOLES
NOM BARRI: VALL DE SANT DANIEL
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: VALL DE SANT DANIEL
Quantitat assignada al barri: 46.124,22 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Arranjar el pati de les antigues escoles. Solucionar els problemes que
provoca l’aigua de la pluja, creant basses i forats quan plou.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
La topografia actual del pati de les escoles, condueix l’aigua de la pluja
en direcció a la façana de “Can Primi” creant basses i fangueig, aigua
que solsament te sortida en els laterals de l’esmentat edifici, provocant
problemàtiques a les finques veïnes de menys nivell.
Per solucionar els problemes de basses provocades per les aigües de la
pluja, es preveu: fer els moviments de terres necessaris amb pendents
adients per crear 2 punts de recollida d’aigua, formats per reixes
interceptores sorreres, un just davant de l’edifici de Can Primi, en la seva
mitgera, just on també es connectaria la baixant existent de la canal de
la façana principal, i l’altre just al davant de l’espai de salut. Aquests
embornals anirien connectats a la xarxa d’evacuació d’aigües existent.
L’acabat del pati es faria amb sauló garbellat, que malgrat no es el
millor material per caminar, si que ho es per evitar les basses superficials.
A la zona de l’espai de salut, es podria aixecar el paviment, uns 15 cm,
privant així que sigui la sortida natural de l’aigua. S’hauria de desmuntar
els aparells i tornar-los a muntar a la cota pertinent.
També es preveuria una lleugera restauració de les parets i l’obertura
del pou situat a la part est de la plaça.
Per últim s’ampliaria o renovaria, el mobiliari urbà exitent al pati, amb
nous bancs i papereres.
Aquesta proposta descrita seria amb acabat natural de sauló.

Imatge de l’estat actual del pati, objecte de l’actuació.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 32.000,00 €

