AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018
Servei Responsable: Urbanisme

--------------------------------------------------------------Aportació de 20.000 € a l'ascensor panoràmic dels
jardins de la Infància als jardins de la Muralla
NOM BARRI: PEDRERES – FORA MURALLA
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: PEDRERES – FORA MURALLA
------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA VEÏNAL:
Ascensor panoràmic dels Jardins de la Infància als Jardins de la Muralla.

Els arquitectes SERRA-MELENDEZ a sol·licitud de l’Associació de Veïns de
Pedreres-Fora Muralla han desenvolupat una proposta que permet
resoldre l’accessibilitat entre el Jardí de la Infància i els Jardins de la
Muralla mitjançant un ascensor panoràmic.
Els arquitectes Serra–Melendez són els propietaris intel·lectuals de les
imatges que es mostren.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
Antecedents:
El barri de les Pedreres – Fora Muralla és un barri configurat per la forta
topografia que ha determinat la seva configuració, la qual cosa
dificulta enormement l’accessibilitat dels carrers, places i jardins.
Per a resoldre l’accessibilitat s’ha de recórrer a la implantació
d’ascensors adaptats.
La proposta presentada per l’Associació de Veïns de les Pedreres – Fora
Muralla resol l’accessibilitat entre la part alta del Jardí de la Infància i els
Jardins de la Muralla.

Fets:
1. La proposta resol l’accessibilitat entre la part alta del Jardí de la
Infància i els Jardins de la Muralla mitjançant un ascensor adaptat que a
més és panoràmic per aprofitar el lloc prou singular del seu
enclavament.
2. L’ascensor situat al passatge dels Picapedres situat en el mateix barri
construït recentment en el marc dels pressupostos participats ha costat,
IVA inclòs, 134.681,95 €, d’acord amb les següents adjudicacions:
Citilyft SA
Endesa distribución eléctrica SL

128.597,18 €
112,94 €

Jardineria Girona SL

3.104,85 €

Aluminis i serralleria SL

2.713,35 €

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
El pressupost de l’actuació presentada per l’Associació de Veïns
Pedreres – Fora Muralla és equivalent a la instal·lació de l’ascensor
efectuada recentment al passatge dels Picapedres
TOTAL (IVA inclòs) = 135.000 €
Es proposa destinar 20.000,00 € al projecte d’instal·lació de l’ascensor
panoràmic dels Jardins de la Infància als Jardins de la Muralla
APORTACIÓ al PROJECTE DE L’ASCENSOR PANORÀMIC dels Jardins de
la Infància als Jardins de la Muralla (IVA inclòs) = 20.000,00 €

