AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015
Servei Responsable: Urbanisme
Altres serveis que hi col·laboren:

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Instal·lar un cobert a la plaça de
Miquel de Palol
NOM BARRI: Devesa-Güell
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Devesa-Güell
Quantitat assignada al barri: 41.938,05 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Instal·lació d’un cobert a la plaça Miquel de Palol
Aquesta proposta ja es va fer l’any passat però els veïns diuen que no es
va entendre la seva proposta (veure document 2014).
Ells volen un cobert per quan fan activitats a la plaça que es pugui
instal·lar on no afecti per a l’aparcament.
Demanen que es torni a estudiar bé la proposta i posen com a exemple
el cobert que hi ha a la plaça de l’institut Sobrequés.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
La construcció d’un cobert a la plaça de Miquel de Palol és viable
sempre i quan la proposta tècnica tingui en compte l’existència de
l’aparcament en el subsòl de la mateixa pel que fa al disseny de la
fonamentació.
Amb relació al disseny amb que s’il·lustra la petició cal dir que més que
un cobert és un element singular destinat únicament a fer ombra. Si
l’objecte del cobert és fer-hi activitats s’ha de pensar en un altra disseny
i forma.
La petició no defineix quina ha de ser la superfície del cobert.

Els serveis tècnics municipals d’urbanisme efectuen la present valoració
econòmica tenint en compte un cobert de superfície aproximada de 28
m².
Els treballs a tenir en compte són: l’excavació del terreny, la formació de
la fonamentació superficial, la formació de l’estructura vertical, la
construcció de la coberta, i els acabats.
L’import de l’actuació és valora, IVA inclòs, en 21.733,51 €.

Finalment, l’associació de veïns demana que s’hi faci un cobert de la
superfície que sigui possible per 10.000 euros.
PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 10.000 €

