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Servei responsable: Serveis públics 

Altres serveis que hi col·laboren: Parcs i Jardins

NOM DEL PROJECTE: Col·locació d'elements que obstaculitzin 
l'aparcament de vehicles al carrer Joaquim Ruyra de la Urbanització 
Bloch i fer la vorera que manca entre els carrers Maurici Serrahima i 

Vicens Vives 

NOM DE LA ZONA: CENTRE 

QUANTITAT ASSIGNADA: 41.577,75  

 

 

 

 

Parcs i Jardins 

Col·locació d'elements que obstaculitzin 
l'aparcament de vehicles al carrer Joaquim Ruyra de la Urbanització 
Bloch i fer la vorera que manca entre els carrers Maurici Serrahima i 
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Col·locació d'elements que obstaculitzin l'aparcament de vehicles al carrer Joaquim 

Ruyra de la Urbanització Bloch i fer la vorera que manca entre els carrers Maurici 

Serrahima i Vicens Vives Descripció: Col·locar elements (combinar bancs de fusta, 

papereres, arbrat, pilones) per evitar l'estacionament indegut en les voreres. Completar 

fent la vorera que manca entre els carrers Maurici Serrahima i Vicens Vives, en el contorn 

de la zona verda. Al carrer Joaquim Ruyra, a l'estiu, estacionen vehicles a les dues voreres, 

de manera que el veïns hem de baixar de les voreres perquè estan ocupades i hem d'anar 

pel mig de la carretera. A més, a més, aquests vehicles, que solen ser estrangers, un cop 

finalitzen la seva estada, hi deixen deixalles i dormen dins del cotxe. 

c/ Joaquim Ruyra 

 

Formació d’una vorera i recollida de les aigües pluvials que baixen pel carrer i les que es 

recullen de la zona verda. 

Els treballs es poden fer en diverses fases per tal d’ajustar-nos als diners previstos als 

pressupostos participats. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL (IVA inclòs) = 56.739,51 € 

 



RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

CAPITOL RESUM EUROS %

1 Acondicionament del terreny per col·locació de vorera............................................................................... 6.337,34 16,08

2 Pavimentació .............................................................................................................................................. 31.467,84 79,86

3 Altres.......................................................................................................................................................... 1.600,00 4,06

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 39.405,18

13,00% Despeses Generals....................... 5.122,67

6,00% Benefici industrial.......................... 2.364,31

SUMA DE G.G. y  B.I. 7.486,98

21,00% I.V.A....................................................................... 9.847,35

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 56.739,51

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 56.739,51

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

, a .

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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