AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015
Servei Responsable: Urbanisme
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Fer actuacions de millora al parc de
Vista Alegre
NOM BARRI: Carme-Vista Alegre
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Carme-Vista Alegre
Quantitat assignada al barri: 12.998,80 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Actuacions de millora general al parc de Vista Alegre.
Anivellament de la resta del parc i reposar la sorra que ha anat
marxant. Zona de petanca, refer el terra.
Posar una tanca entre la pista i el carrer Josep Morató i Grau, per
impedir que les pilotes vagin al carrer.
Reparació de les fustes que separen la graveta del parc i la vorera
del c. Morató i Grau.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
Es proposa reperfilar i anivellar el parc i reposar amb sauló als llocs on
calgui, per eliminar els bassals que es formen.
Es proposa la col·locació d’un tancat metàl·lic resistent als impactes de
pilota, que eviti que les pilotes puguin arribar al carrer. El tancament
metàl·lic tindrà una alçada de 4 metres i estarà separat 2 metres del
perímetre de la pista. Es col·locarà la tanca a tot el costat curt de la
pista que dóna al c. Morató i Grau i es girarà als dos laterals amb 4
metres de llarg a cada costat, amb un total de 35 m totals de llargada
de tanca metàl·lica. Caldrà alguna actuació prèvia de poda dels
arbres propers a la ubicació de la tanca.

Es proposa la substitució de les travesses de fusta que delimiten la zona
de sauló del parc amb la vorera del c. Morató i Grau. S’extrauran les
travesses existents i se’n col·locaran de noves de secció rectangular.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
A) Reperfilat i anivellament .......................................................... 2.500 €
B) Tanca metàl·lica pista bàsquet............................................... 6.400 €
C) Substitució travesses de fusta................................................... 3.500 €
TOTAL (IVA inclòs) = 12.400 €

