AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019
Servei Responsable: Urbanisme

--------------------------------------------------------------FINALITZACIÓ DEL PARC DE LA COMTESSA ERMESSENDA
NOM BARRI: SANT NARCÍS
---------------------------------------------------------------

PROPOSTA VEÏNAL:
L’associació de veïns proposa finalitzar les obres pendents a la zona
contigua a l'edifici de l'Agència Tributària de Girona i del futur edifici de
la Seguretat Social, la connexió amb el carrer Oviedo a través d'unes
escales entre l'edifici de l’Agència Tributària i el solar del futur edifici de
la Seguretat Social i l’arranjament de tot l'entorn del parc (carrer
Segòvia, avinguda Sant Narcís i zona d'aparcaments de l'Agència
Tributària).
L'objectiu seria finalitzar les zones pendents del parc i reforçar la
connexió entre el carrer Oviedo i el passeig d'Olot.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
Antecedents
En el marc de Pressupostos Participats de 2014 es va realitzar l’enderroc
del talussos i anivellament de la plaça i en el de 2017 es va aprovar la
creació d’un circuit de gimnàstic saludable per a gent gran que es
col·locarà en la part nord del parc de la Comtessa Ermessenda.
Dades
Estat actual

Proposta

Formació de talús

Escales

Paviment

Farola de columna de 4 m

L’actuació consistiria en la pavimentació d’una franja de 4 metres des
de la vorada de formigó que,actualment, delimita la plaça. Aquesta
nova zona pavimentada disposarà d’enllumenat mitjançant fanals de
columna de 4 metres aprox. i lluminària tipus led. Per donar servei a
aquestes noves columnes s’hauria d’instal·lar el cablejat necessari pel
correcte funcionament amb les seves corresponents arquetes de
registre.
Alhora es construiria les escales per salvar el desnivell entre la vorera del
carrer Oviedo i la part alta del talús de la plaça Comtessa Ermessenda.
Les escales haurien d’acomplir l’Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, pel
que desenvolupen el documento tècnic de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats quant a nombre d’escales per tram, amplada
d’escala i dimensions de petja i contrapetja.
PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 45.500€

