
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015 
Servei Responsable: Urbanisme 

Altres serveis que hi col·laboren: 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: OBRES A L’INTERIOR DE CAN PRIMI 

NOM BARRI:VALL DE SANT DANIEL 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

NOM BARRI: VALL DE SANT DANIEL 

Quantitat assignada al barri: 40.031,77 € 
 

PROPOSTA VEÏNAL: 

 

1. Finalitzar les obres a l’interior de Can Primi. 

És necessari que el Servei d’Urbanisme ens indiqui a la valoració què 

falta per finalitzar del tot les obres. En Jaume de l’associació de veïns 

tornarà a enviar la proposta com a recordatori. 
 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 

 
 

INFORME TÈCNIC: 

En els pressupostos participats del 2014, es va pressupostar la 

rehabilitació dels dos locals conjuntament, amb un import total de la 

intervenció de 88.500€ (IVA inclòs). Per falta d’assignació pressupostària,  



 

 

 

 

únicament s’ha pogut rehabilitar el local nº 22 per un import de 

32.966,10 € (IVA inclòs).  

En l’assignació pel barri per aquest 2015, hi ha destinats 40.031,77 € (IVA 

inclòs).  

Amb el pressupost assignat per aquest 2015 es pretén executar: 

- Estintolament, que permeti l’enderroc de la paret mitgera entre 

els dos locals, i així comunicar-los mitjançant una gran sala 

polivalent 

- Enderroc del bany i cuina existents al local nº 20, així com 

enderroc dels envans de distribució, deixant la sala com a únic 

espai lliure. 

- Base de formigó damunt el paviment existent de rajola hidràulica, 

per a anivellació dels dos locals i que serveixi de base pel futur 

paviment acabat.  

- Enderroc de fusteries exteriors existents i nova col·locació de 

tancaments exteriors d’alumini.  

- Extradossat de façanes amb cartró-gruix i aïllament tèrmic amb 

llana de roca. 

- Subministre i col·locació de paviment de parquet. 

 

Cal tenir present que caldrà revisar el projecte que actualment s’està 

executant en el marc dels Pressupostos Participats 2014: aïllament 

tèrmic, instal·lació elèctrica.... Després de la consulta i abans de 

redactar el projecte definitiu caldrà concretar amb els veïns temes com 

quins envans no cal tirar del nou local a reformar... 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 40.031,77 € 


