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

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE:
Realitzar actuacions de millora a la zona de la
guingueta, que es va construir en el marc dels
pressupostos participats 2013
NOM BARRI: Fontajau
---------------------------------------------------------------

NOM BARRI: Fontajau
Quantitat assignada al barri: 40.506,23 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Actuació a la zona de la guingueta
A

Plantada d’arbres d’ombra i creixement ràpid (estil castanyer
d’índies, morera –sense fruit- o similars) a tota la superfície de
gespa davant de la guingueta (en format cinc).
Plantada d’arbres als extrems superiors dels talussos situats al nord
i a l’oest de la pista poliesportiva, amb la doble finalitat de
delimitar l’espai i de fer de pantalla acústica, principalment la de
l’oest per la proximitat a la residència Fontajau de la Fundació
Ramon Noguera.
Completar la filera d’arbres de l’est, reposant els arbres que en el
seu dia varen plantar.
Plantada de baladres, just tot al darrere de la guingueta per
evitar l’incivisme en aquesta part, on els usuaris de la pista
poliesportiva orinen.

B

Arranjar tot el terra davant de la guingueta com segueix:
Fer un terra ferm i anivellat, amb el mateix material de l’entrada
al parc, o carrers i llocs en què no es va posar gespa, o de
ciment, al davant de la guingueta (un mínim de quatre metres).
Al costat nord de la guingueta, on es troba l’altra entrada,
allargar el terra d’obra uns quatre metres, en format terrassa, per
disposar d’un espai anivellat amb la resta de la guingueta, on
posar la barbacoa.
La resta de l’esplanada, costat est, davant de la guingueta
s’hauria d’anivellar, per tal que es puguin posar taules quan
convingui, per això, amb motiu del desnivell del terreny,
probablement caldria fer dues o tres terrasses. La divisió entre
terrasses, per evitar accidents a l’esglaó que hi hauria, aconsellen
fer-ho amb plantes tipus tanques d’una alçada de mig metre, i
l’espai per transitar entre elles amb desnivell com ara una rampa.

Quant al terra, si és de gespa com fins ara, que sigui anivellat i llis,
no ple de sots, i posar cartells de prohibit gossos. No obstant, i
donat que no existeix reg automàtic, l’ideal seria que el terra fos
el mateix que demanen per davant de la guingueta.
Omplir de terra i refer la gespa al voltant de la pista poliesportiva.
Reparar diverses
poliesportiva.
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INFORME TÈCNIC:
Les propostes d’actuació efectuades al voltant de la Guingueta de
Fontajau s’agrupen en dos apartats;
A – plantació d’arbres i jardineria
En aquest apartat es valora la sol·licitud efectuada en el sentit de donar
cabuda a la totalitat de la petició que és:
1. Arbres en la zona d’estada de la guingueta per a fer ombra i de
creixement ràpid. Des de sostenibilitat recomanaran l’espècie
idònia per assolir els objectius exposats d’acord amb el tipus de sòl
existent.
1. Arbres per a fer barrera acústica situats al talús amb el carrer
d’Antoni Varés. Des del punt de vista tècnic assenyalar que els
serveis tècnics municipals implicats en la urbanització de carrers,
parcs i places procuren que els espais públics tinguin una gran
visibilitat des de l’exterior. Caldrà tenir en compte aquesta
condició. Des de sostenibilitat recomanaran l’espècie idònia per
assolir els objectius exposats i amb relació al tipus de sòl existent.
2. Completar la filera d’arbres de l’est, reposant els arbres que en el
seu dia varen plantar.
3. Plantada d’arbustives, just tot al darrere de la guingueta per evitar
l’incivisme en aquesta part, on els usuaris de la pista poliesportiva
orinen. Des de sostenibilitat recomanaran l’espècie idònia per
assolir els objectius exposats i amb relació al tipus de sòl existent.
És preveu resoldre la globalitat de la sol·licitud amb 18 arbres de dues o
tres espècies diferents, de diàmetre 24-26 cm, servits amb pa de terra, i
amb plantes arbustives de 60 cm d’alçada, servides amb contenidor.
Import de la plantació d’arbres i jardineria, IVA inclòs:

3.290,00 €

B – formació de paviments
En aquest apartat es valora la formació de paviments per atendre la
sol·licitud efectuada referent a la formació de paviments i reposició de
terres per a obtenir espais davant de la guingueta on disposar d’una
zona de taules i cadires i al lateral est on emplaçar-hi la barbacoa.
La formació dels paviments resol l’anivellament de la zona d’estada i
preveu l’aportació de terra i graves per anivellar la resta de la superfície.
Import de la formació de paviments, IVA inclòs:

PRESSUPOST ACTUACIÓ A+B:
TOTAL (IVA inclòs) = 27.250 €

23.960,00 €

