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Altres serveis que hi col�laboren:  

 

 

NOM DEL PROJECTE: Paviment tou i gronxadors adaptats al Parc del Casal de 
Joves de Fenals. 

NOM DEL BARRI: ZONA OEST 

QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 51.948,05€ 
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PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

Paviment tou i gronxadors adaptats al parc del Puntet 

Descripció: Posar una zona de paviment tou al parc del Puntet i col·locar gronxadors per 

nens de diferents edats i adaptats per a infants amb mobilitat reduïda. 

 

c/ Pla de Fenals s/n (Plaça de Fenals), voltants del Casal de Joves de Fenals. 

Actualment en el parc de Fenals hi ha un gronxador adaptat tipus niu. L’opció que es 

planteja és la de reubicar algun element dels existent en la zona de jocs, de manera que 

s’aconsegueixi alliberar un espai de l’àrea d’esbarjo que permeti instal·lar-hi un element 

multijoc inclusiu. Aquest plantejament és el què s’ha previst de dur a terme en el parc 

infantil de Can Sabata, de manera que els usuaris amb discapacitats puguin interaccionar 

amb la resta d’infants, sense crear espais diferenciats. Un element multijoc inclusiu 

d’aprox. 10/12 x 5/8 m s’estima que pot tenir un cost de 20.000 €. 

Pel que fa a la col·locació de paviment de cautxú, el cost seria d’aprox. 53-60 €/m² i la 

superfície del parc és d’uns 740 m². De proposar l’estesa de cautxú en tota l’àrea de jocs, 

caldria reconsiderar la possibilitat de renovar el conjunt dels elements, atès que aquests 

van ser muntats fa anys i s’hauria d’anar preveient la seva substitució, amb l’afectació que 

pot suposar aquestes actuacions en un paviment de tipus continu. 

Un aspecte a considerar pel què fa a la col·locació de paviment continu de cautxú són les 

necessitats de neteja i desinfecció del paviment tou, la qual cosa pot comportar modificar 

el contracte del servei de neteja d’àrees d’esbarjo amb la concessionària actual, GBI 

Serveis, SAU, atès que el requeriment d’atenció d’un i altre paviment és substancialment 

superior, alhora que implica mobilitzar maquinària i RRHH del servei de neteja viària. 

TOTAL (IVA inclòs) = 20.000 € (joc inclusiu) + 41.810 € (paviment continu de cautxú) 


