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

Aportació solidària al barri dels Germans Sàbat per a 

l'aparcament entre els carrers de 

Joan Salvat Papasseït i Joan Oliver i Sallarès amb 

enllumenat 

NOM BARRI: MAS CATOFA 

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



NOM BARRI: MAS CATOFA

Quantitat assignada al barri: 52.428,96€ 

PROPOSTA VEÏNAL: 

L’Associació de veïns de Germans Sàbat proposen l’arranjament d’una 

zona d’aparcaments i un espai d’esbarjo per gossos entre el c/ Joan 

Salvat Papasseït i Joan Oliver i Sallarès 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 



INFORME TÈCNIC: 

 La zona on es vol actuar està qualificada com zona d’Equipaments. 

El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a 

usos públics col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o 

social al servei directe dels ciutadans. 

La construcció d’una zona d’aparcaments es pot considerar com a ús 

provisional fins a ús definitiu d’equipament (pendent de definir la 

subcategoria). 



La proposta consistiria en l’habilitació d’aproximadament el 50% de 

l’espai per a aparcament. 

Nova columna de 10 metres 
amb projector 

Desplaçament farola existent 



L’actuació passaria per l’excavació del terreny i la formació de la caixa 

de paviment amb subbases i la seva pavimentació amb aglomerat 

bituminós. Per donar accés rodat a l’aparcament es construirien dos 

guals de vehicles: un pel carrer Joan Salvat Papasseït i l’altre per Joan 

Oliver Sallarés. A més  a més s’hauria de tornar a situar el gual de 

vianants existent. Es delimitaria la zona d’aparcament mitjançant pilones 

de fusta de pi tractades. 

Inclouria la instal·lació de dos columnes noves de 10 m d’alçada amb 

projector Led per il·luminar la nova zona d’aparcament. 

En aquest sentit s’hauria de col·locar el cablejat d’enllumenat que 

discorreria perpendicular al carrer Pere Quart per donar servei a les 

noves columnes.

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 45.000 € 

*APORTACIÓ QUE FA EL BARRI DE MAS CATOFA A AQUESTA ACTUACIÓ: 
11.040 €




