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

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Col·locar una tanca a la zona verda
que separa l'aparcament de l'Escola de Domeny, i
pavimentar i rebaixar dos passos de vianants dels
voltants
NOM BARRI: Domeny-Taialà
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Domeny-Taialà
Quantitat assignada al barri: 41.059 €
PROPOSTA VEÏNAL:
L’Associació de Veïns i l’escola demanen:
1) Adequar el pas de vianants de ctra. Sant Gregori i carrer Bullidors.
2) Instal·lar una tanca de fusta a la zona verda que hi ha davant
l’escola per evitar que els nens juguin i se’n vagin cap a la
rotonda.

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:
1) Pas de ctra. Sant Gregori i carrer Bullidors.

2) Zona verda davant l’escola Domeny.
3)
4)

INFORME TÈCNIC:
1) Es proposa una actuació de millora del pas de vianants que travessa
la carretera Sant Gregori i travessa el carrer Bullidors (just al final, al
arribar a la rotonda Taialà ).
Aquesta actuació consisteix en el rebaix de la vorera per a l’adaptació
dels 2 passos de vianants que travessen cada carrer i aprofitar per
pavimentar tot el tros de vorera intermèdia que actualment es troba
sense acabar.
Per a poder realitzar aquesta actuació, prèviament s’haurà de
desplaçar un semàfor a la columna d’enllumenat del costat.
Un cop finalitzats els treballs s’haurà de fer un fressat i pintat dels nous
passos de vianants amb les corresponents línies de detenció.

PROPOSTA pavimentació i rebaix passos vianants.

2) Es proposa la col·locació d’una tanca anglesa de fusta a tot el
perímetre de la zona verda que separa el pàrquing de l’escola del
caminet a tocar la rotonda. En total uns 85 ml.

TANCA ANGLESA

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
1) El pressupost de la primera actuació de pavimentació i rebaix del pas
de vianants ascendeix a la quantitat de:

- Enderroc i extracció de vorera existent.
- Execució dels 4 rebaixos.
- Pavimentació amb panot de graveta gris.
- Fresat i pintat dels dos passos de vianants.
13.600 € ( IVA inclòs)
- Retirada columna del semàfor existent.
- Desplaçament de semàfor.
908,63 € (IVA inclòs)
TOTAL PRIMERA ACTUACIÓ = 14.508,63 € (IVA inclòs)
2) El pressupost de la segona actuació consistent en:
- Subministrament i col·locació de tanca anglesa de fusta 85ml .
TOTAL SEGONA ACTUACIÓ = 6.000 € (IVA inclòs)

