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PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019
Servei Responsable: Urbanisme

--------------------------------------------------------------APORTACIÓ PER A L’ARRANJAMENT DELS ACCESSOS AL
BARRI I FORMACIÓ DE VORERES
NOM BARRI: TORRE GIRONELLA
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: TORRE GIRONELLA
PROPOSTA VEÏNAL:
L’associació de veïns proposa l’aportació econòmica del romanent del
pressupost, per al projecte de l'accés per a vianants per unir els barris de
les Pedreres i Torre Gironella
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
Es proposa fer l’aportació econòmica del romanent del pressupost, per
al projecte de l'accés per a vianants per unir els barris de les Pedreres i
Torre Gironella. Aquesta es per tal de contribuir i fer possible l’execució
d’ambdós trams, segons estaven previstos inicialment.
Aquesta actuació s’ha previst desglossar en dos trams;
Tram 1:
Aquest tram està comprès des de l’inici del C/. de Bellavista fins a la
Torre d’Alfons XII. Es tracta d’un tram d’aproximadament 345 ml. La
vorera es construirà al marge esquerra en el sentit de la pujada. Aquesta
es troba insinuada en un primer tram, en d’altres caldrà la excavació
probablement en roca de la caixa de pavimentació, per a la
col·locació del servei d’enllumenat i per a la col·locació de la vorada
que encintarà la vorera. En alguns casos, s’afecta alguna propietat
privada, que s’haurà d’estudiar la possible afecció.
Es preveu la renovació de tot l’enllumenat del tram, amb nivells
d’il·luminació segons les ordenances municipals.

Tram 2:
Aquest tram està comprès des de la Torre d’Alfons XII fins a l’inici del
grup de torre Gironella. Es tracta d’un tram d’ aproximadament 355 ml.
La vorera es construirà al marge esquerra en el sentit de la pujada. En la
part superior del camí caldrà la contenció de la vorera mitjançant la
contenció i terraplenat sobre el marge de la muntanya, afectant en
alguns casos, alguna propietat privada, que s’hauria d’estudiar la
possible afecció. També està previst la renovació de tota la instal·lació
d’enllumenat públic i la pavimentació podria ser en formigó raspallat
per tal de garantir l’adherència i en color, per tal d’integrar-lo en el
paisatge. Aquest tram serà el de primera execució al estat dotat ja tot el
seu pressupost. Actualment es troba en fase de redacció de projecte.

APORTACIÓ DE PRESSUPOST A L’ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) =29.356,71 €

