
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015 
Servei Responsable: Urbanisme 

Altres serveis que hi col·laboren: 

 

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

NOM PROJECTE: Instal·lar una tanca a la pista 

polivalent, construïda en el marc dels pressupostos 

participats 2013, i col·locar-hi una taula de tennis de 

taula i senyalització 

 

NOM BARRI: Pedret 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOM BARRI: Pedret 

Quantitat assignada al barri: 32.406 € 
 

PROPOSTA VEÏNAL: 
 

L’Associació de Veïns de Pedret proposa fer una segona fase a la pista 
polivalent que es va construir en el marc dels Pressupostos Participats 2013.  
 
Les pilotes surten de la pista i els petits i joves corren al darrere i és perillós. 
Demanen que es tanqui tota la pista amb una porta d’entrada i sortida.  
 
Recuperar tota la zona enjardinada del voltant de la pista per a ús de les persones 
i no dels animals.  
 
Amb aquest objectiu, demanen posar mobiliari per a què impedeixi l’estada dels 
gossos i del qual els veïns i veïnes en puguin gaudir, com per exemple una taula 
de ping pong fixa, així com també senyalització de prohibit gossos en aquella zona. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 
 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

La petició amb relació a la pista esportiva dels jardins de Pedret està 

formada per tres apartats: 

 

1. Delimitació de la pista esportiva amb una tanca i portes 

d’entrada i sortida.  

Els serveis tècnics municipals proposen la construcció d’una tanca 

al voltant de la pista esportiva amb portes d’entrada i sortida de 4 

metres d’alçada. 

Perímetre a delimitar 2 x18 més 2 x 26 = 88 m 

L’import del pressupost és de 13.200, IVA inclòs. 

 

2. Mobiliari urbà: 

Taula de ping pong. Import, IVA inclòs, 3.588,98 € 

Senyalització de prohibit gossos, quatre senyals. Import , IVA inclòs, 

300 €. 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

1. Delimitació de la pista esportiva 13.200,00 € 

2. Mobiliari urbà 

 Taula de ping pong 3.588,98 € 

Senyalització  300,00 € 3.888,98 € 

  17.088,91 € 

 

TOTAL (IVA inclòs) = 17.088,91€ 


