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Servei responsable: PIGUEM
Altres serveis que hi col·laboren: Servei de neteja

NOM DEL PROJECTE: Lavabo en el Parc de Can Xardó
NOM DEL BARRI: CAN CARBÓ-MAS BAELL
QUANTITAT ASSIGNADA AL BARRI: 49.712,53

Proposta veïnal
Lavabo Parc Can Xardó
Descripció: Col·locar un mòdul de lavabos públics al parc de Can Xardó tenint en compte
que és un parc freqüentat per gent gran i nens.

Localització de la proposta
Parc de Can Xardó, al costat de la Masia de Can Saragossa.

INFORME TÈCNIC
Vista la proposta efectuada, d’ubicar uns lavabos al parc de Can Xardó, s’informa en el
sentit de:
La finca ocupada pel Parc de Can Xardó està qualificada urbanísticament amb la clau 1.3,
Sistema d’Espais Lliures, pel que es proposa:
a) Ubicar un mòdul prefabricat de fusta per la instal·lació d’uns lavabos, amb 2
serveis, un d’ells adaptat. Agafant com a referència els costos reals de les
intervencions efectuades de característiques semblants en aquest darrers anys, es
realitza la següent valoració, que inclou:
-

Adaptació topogràfica de les terres i execució de solera de suport (900,20€ + iva)
Instal·lació de mòdul prefabricat de fusta de 2,70x2,00 m per 2 serveis, un d’ells
adaptat (12.915 € + iva)
Connexió d’instal·lacions elèctriques, aigua i clavegueram (2.300 € + iva)
Senyalització dels recorreguts des de diferents punts del parc fins els serveis (400
€ + iva)

b) Una altra opció seria la d’utilitzar els lavabos públics existents del Teatre
Municipal o bé de la Masia de Can Saragossa, pel que només caldria col·locar
alguns cartells indicatius de la seva localització, en diferents punts del parc.
En qualsevol de les dues propostes, caldrà tenir en compte el cost del servei de
manteniment de neteja i reparacions per actes vandàlics, que actualment no està previst.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 19.983,39 €

