AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018
Servei Responsable: Urbanisme
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------Canalització d'aigües, solució pel pas elevat i
instal·lació de mobiliari urbà a la zona de Can Sunyer
NOM BARRI: FONTAJAU
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: FONTAJAU

PROPOSTA VEÏNAL:
Canalitzar les aigües de la zona de Can Sunyer. Solucionar el pas elevat i
posar bancs a la zona.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
La petició veïnal es pot subdividir en tres apartats:
1.-Canalitzar les aigües de l’entrega del carrer de Can Sunyer amb el
gual elevat que hi ha a la cruïlla amb la carretera de Taialà: en
aquesta zona ja hi ha quatre embornals que mentre no quedin
taponats fan una bona evacuació de les aigües plujanes. Tècnicament
es milloraria canviant els caixons i les reixes per unes de més grans
(reixes interceptores) amb més capacitat d’absorció i menys problemes
d’obturacions.
2.-Solucionar el pas elevat: aquest pas elevat te dues petites
problemàtiques, grans pendents i que les alineacions de les rampes fan
que els cotxes no entrin perpendiculars al pas amb el conseqüent vaivé
d’aquests. Es proposa refer el pas elevat de tal manera que a més de
reduir les pendents, aquestes tinguin la forma i la direcció més
adequada al sentit dels vehicles. Com alguna d’aquestes rampes
acabarà tenint forma trapezoïdal, el millor material per poder fer
aquestes formes i rampes és el mateix aglomerat, i per tant es
retirarien els adoquins existents.
3.- Col·locació de bancs: per últim s’ampliaria o renovaria el mobiliari
urbà existent al passeig de vianants que hi ha d’esquenes a la riera
de Bullidors, mirant cap a la rotonda de Taialà, i propers a la parada
del bus.

Imatges de l’estat actual del pas elevat, objecte de l’actuació.

Croquis de l’estat actual i proposta del pas elevat:

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 30.502,35 €

