
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015 
Servei Responsable: Urbanisme 

Altres serveis que hi col·laboren: Mobilitat i Sostenibilitat 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Continuar amb l'arranjament de la 

plaça de Sant Ponç, amb la incorporació d'una 

rampa, mobiliari per al local social i mobiliari per als 

voltants de la plaça 

 

NOM BARRI: Sant Ponç 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOM BARRI: Sant Ponç 

Quantitat assignada al barri: 36.219 € 
 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Amb les següents actuacions: Arranjar el tema dels bancs a la zona 
de la font. Canviar els bancs a la plaça “de les boxes”, davant el 
Carrefour, on s’asseu la gent gran del barri (els bancs són molt baixos 
i dificulten la seva mobilitat). Posar bancs a la vorera 
aproximadament davant del GEiEG, davant la Cooperativa el 
Rebost, al carrer de l’Esport. Condicionar el parc infantil de la plaça i 
afegir algun joc més. Instal·lar un o dos aparells de gimnàstica per la 
gent gran, com una el·líptica o bicicleta o barra d’estirament, a la 
zona del davant del Carrefour. Plantar arbustos arran de la vorera, 
com ja varen demanar l’any anterior. Si sobressin diners, afegir un 
altre accés de fusta, més cap a la banda del túnel que dóna 
entrada a la plaça o bé un rampa. 
 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 

 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

S’ha valorat: 

Es proposa la construcció d’una rampa de formigó armat, de 1.80 m 
d’amplada, formada per tres replans rectes de 1.50 m de fondària i dos 
trams inclinats amb un 8% de pendent màxim. Es preveu també la 
col·locació de baranes a un dels laterals. 
La construcció de la rampa facilitarà el descens dels veïns des de la 
vorera i zona d’aparcament de vehicles de la part alta de la Plaça, per 
comunicar-ho amb el vial peatonal contigu als edificis d’habitatges i el 
passatge que comunica la plaça amb el c/ de l’Esport i les instal·lacions 
del GEiEG. 
Amb la rampa també es donarà un accés alternatiu a les escales que hi 
ha actualment, enganxades a la façana de l’edifici, per on molts veïns 
no passen degut a la insuficient il·luminació i a la forma atrinxerada de 
les mateixes. 

Pressupost actuació: TOTAL (IVA inclòs) = 9.500 € 

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

 

S’ha valorat el canvi de 6 bancs a la plaça de les botxes per bancs 

Neobarcino. En aquesta mateixa plaça instal·lar dos aparells de salut, 

una bicicleta estàtica i unes barres d’estiraments. Posar 2 bancs 

Neobarcino a la vorera del carrer Esport davant el GEiEG i afegir una 

caseta per nens de 1 a 8 anys dins el parc infantil. 

 

Pressupost actuació: 

Desplaçar taula de ping-pong 475 € 

8 bancs Neobarcino i trasllat dels bancs retirats 2.140 € 

1 caseta infantil d’1-8 anys, bicicleta estàtica i el·líptica 4.215 € 

TOTAL  6.830 + IVA = 8.264 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

    
 

 

    
 

 

 

 



 

 

 

 

                          

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 8.264 € 

 

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

 

És viable donar una subvenció a nom de l’Associació de Veïns de Sant 

Ponç, per l’import total del pressupost, amb l’objectiu de cobrir totes les 

despeses necessàries per arranjar el local que actualment l’associació 

de veïns utilitza com a seu al barri i les despeses dels serveis de 

subministrament. 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

Alta i despeses aigua (un any)  

Instal·lació comptador llum i despeses llum (un any)  

Pintar el local  

Mobiliari per al local i transport  

TOTAL ( IVA inclòs) = 6.500 euros 

 

TOTAL PRESSUPOST: 24.264 € 


