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Servei responsable: Medi Ambient
Altres serveis que hi col·laboren: PIGUEM

NOM DEL PROJECTE: Construir un parc infantil a Lloret Residencial
NOM DE LA ZONA: NORD
QUANTITAT ASSIGNADA: 52.188,71

Proposta veïnal
Construir un parc infantil a Lloret Residencial
Descripció: Construir un parc infantil tancat a l’entrada de la urbanització Lloret
Residencial, aquesta zona no té cap zona de joc infantil i es considera una prioritat.

Localització de la proposta
No s’han identificat segons POUM espais classificats amb clau 1.3 (Zona verda lliure) en la
zona propera a l’entrada:

Es proposa emplaçament alternatiu al C/ del pas, enmig de Creu de Lloret i Lloret
Residencial, al lateral de l’àrea d’aportació de residus:

INFORME TÈCNIC
La zona plantejada queda en un àmbit força cèntric entremig de les urbanitzacions Creu
de Lloret i Lloret Residencial.
Al lateral de l’espai proposat actualment hi ha una bateria de contenidors de rebuig i de
recollida selectiva, en la qual hi ha un projecte per pavimentar‐ne el terra i delimitar‐ne
l’espai a fi de condicionar la zona on sovint s’hi produeixen abocaments incontrolats.
La valoració econòmica preveu:
‐
‐
‐
‐
‐

Desbrossament de la zona i anivellament del terreny
Subministrament i muntatge d’una estructura multijoc amb 3 torres i tobogan,
gronxador, 2 jocs de molla i balancí.
1 rètol informatiu amb les normes reguladores d’ús (1 x 1 m) imprès a doble cara,
aprox. 300 €/u.
Tanca perimetral de fusta (a valorar perímetre)
4 bancs, aprox. 230 €/u.

IMPORTANT PER A LA VIABILITAT i EXECUCIÓ DE LA PROPOSTA: aquesta actuació
requerirà preveure la neteja de l’espai i el manteniment de mobiliari urbà instal∙lat, la qual
cosa comportarà modificar el contracte del servei de neteja d’àrees d’esbarjo amb l’actual
concessionari. De no resoldre aquest extrem, no es garanteix l’execució de la proposta.

PRESSUPOST ESTIMAT D’ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 25.000,00 €

