
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 

Servei Responsable: Urbanisme 

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

REDISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS DEL LOCAL SOCIAL I 

COMPRA DE MATERIAL 

NOM BARRI: TORRES DE TAIALÀ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOM BARRI: TORRES DE TAIALÀ 

Quantitat assignada al barri: 33.908,95 € 

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

A- Redistribució interior del local social de l’Associació de veïns de Torres 

de Taialà. 

B- Compra de material: nevera boteller, prestatgeria, taules i cadires. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

A- D’acord amb la conversa mantinguda am l’Associació de Veïns de 

Torres de Taialà en la fase explicativa de les possibles intervencions a fer, 

es troba convenient i adequat reduir el nombre de WC i eliminar l’espai 

de dutxa per a incorporar aquestes superfícies a la sala existent. 

 

El resultat d’aquesta operació és la obtenció d’una sala de 20 m² de 

major cabuda que l’actual que és de 12,80 m². 

 

La nova sala es connectarà mitjançant uns passos de porta amb la sala 

situada a cota inferior de 11,40 m². 

 

El resultat final és la redistribució de l’espai per a fer-lo més útil i 

compatible amb les necessitats de l’associació de veïns. 

 

Imatge de la zona d’actuació: 

 

La proposta és favorable. 

Pressupost de l’actuació A, IVA inclòs: 31.078,95 € 



 

 

 

 

 

B- Per equipar el local l’Associació els veïns proposa la compra d’una 

nevera boteller, taules i cadires i unes prestatgeries. 

 

Boteller. Nevera boteller de bar de 2000x550x850 mm de 4 portes, 

capacitat de 580 litres i potència de 396 W per a una tensió de 230V II.  

Preu, IVA inclòs = 1.210 €. 

 

Prestatgeria de fusta o mecanotubo de dimensions 435x50x210 cm amb 

lleixes regulables segons necessitats d’emmagatzematge. 

Preu, IVA inclòs = 900 €. 

 

Dues taules plegables d’estructura tubular d’acer i sobre de polipropilè 

d’alta densitat per a exteriors de dimensions, 200x100x75 cm. 

Preu, IVA inclòs = 2x120 = 240 €. 

 

Setze cadires plegables d’alta resistència d’estructura tubular d’acer i 

seient i respatller de polipropilè l’alta densitat plegables d’estructura 

tubular d’acer i sobre de polipropilè d’alta densitat per a exteriors de 

dimensions estàndard. 

Preu, IVA inclòs = 16x30 = 480 €. 

 

La proposta d’equipar amb mobiliari és viable. 

 

B - Pressupost de l’actuació, IVA inclòs: 2.830,00 € 

 

PRESSUPOST TOTAL A + B: 

Proposta A = 31.078,95 € 

Proposta B = 2.830,00 € 



 

TOTAL (IVA inclòs) = 33.908,95 € 


