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NOM BARRI: CAMPDORÀ - GAVARRES
-----------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA VEÏNAL:
INSTAL·LACIÓ D’UN COBERT A LA PISTA DE DAVANT DE LES ANTIGUES ESCOLES
Es proposa la instal·lació d’un cobert per a la pista de les antigues escoles de
Campdorà, amb pilars de ferro, una lona i anclatge a la façana de les
antigues escoles.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
Antecedents:
La festa major de Campdorà aplega un important nombre de persones essent
un dels actes principals el dinar de festa major en el qual es reuneixen 250
comensals.
Aquesta activitat es fa damunt de la pista descoberta i l’èxit depèn de les
inclemències del temps.
La sol·licitud d’instal·lació d’un cobert per a la pista de davant de les Antigues
Escoles de Campdorà amb pilars de ferro, una lona i ancoratge a la façana
de les antigues escoles.
Fets:
1. La descripció de com ha de ser el cobert és una descripció simple de com
es podria fer el cobert de cares a què el seu import d’execució sigui el més
barat possible.
2. Des del punt de vista dels tècnics municipals aquest tipus de cobert podria
no satisfer els requisits mínims normatius relacionats amb la seguretat de la
instal·lació.
3. No obstant això, tècnicament és possible fer un cobert amb la finalitat de
donar una major protecció als actes de la festa major.
Proposta:
Als efectes de satisfer la sol·licitud efectuada és fan les següents propostes:
1. Cobrir la totalitat de la pista amb una estructura de pilars metàl·lics,
encavallades d’acer i coberta de panell de doble capa xapa d’acer lacat
amb aïllament tèrmic i condicionament acústic, equivalent a un cobert de
pista esportiva, 25 x 15 m + 10 x 15 m.

2. Cobrir un espai de 10 x 15 m mitjançant una estructura similar a la que
properament s’instal·larà al barri de la Devesa amb l’aportació de
pressupostos participats de varis anys.
3. Cobrir l’espai mitjançant elements normalitzats equivalents a la fotografia
que es mostra tan sols a títol il·lustratiu.

PRESSUPOST DE LES PROPOSTES:
1. Cobrir la totalitat de la pista amb una estructura de pilars metàl·lics,
encavallades d’acer i coberta de panell de doble capa xapa d’acer lacat
amb aïllament tèrmic i condicionament acústic, equivalent a un cobert de
pista esportiva, 25 x 15 m + 10 x 15 m.
Cost aproximat, 200.000 €, IVA inclòs.
2. Cobrir un espai de 10 x 15 m mitjançant una estructura similar a la qual
properament s’instal·larà al barri de la Devesa amb l’aportació de
pressupostos participats de varis anys.
Cost aproximat, 50.000 €, IVA inclòs.
3. Cobrir l’espai mitjançant elements normalitzats equivalents a la fotografia
que és mostra tan sols a títol il·lustratiu. Superfície aproximada 10 x 20 m.
Cost aproximat, 31.800 €, IVA inclòs.

