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Servei responsable: Medi Ambient
Altres serveis que hi col·laboren: Parcs i Jardins

NOM DEL PROJECTE: Acabar de tancar el parc infantil Sisquella davant

Savoy
NOM DE LA ZONA: OEST
QUANTITAT ASSIGNADA: 50.616,39 (no definitiu)

Proposta veïnal
Acabar de tancar el parc infantil Sisquella davant Savoy
Descripció: Tancament del parc per evitar que els gossos hi entrin. Necessitat de
promoure actituds cíviques en les persones que tenen gos.
Localització de la proposta

INFORME TÈCNIC
En base a la proposta veïnal i revisant el disseny actual de l’àrea, es proposen un seguit
d’actuacions que podrien formar part d’una actuació general més global que permetria
reordenar les actuals zones de pas, i garantir la seguretat dels transeünts habilitant camins
per a vianants al llarg de l’àrea d’esbarjo i pintar passos de vianants per creuar el carrer
Pau Picasso, fins a assolir les voreres que hi ha a banda i banda del carrer, passada la zona
d’aparcament.
En concret es proposa:
‐
‐

‐
‐

‐
‐

Col∙locació d’una tanca perimetral de fusta en el lateral que resta pendent de
tancar, per la banda de la pineda.
Retirar una part de la tanca vegetal i substituir‐la per tanca de fusta de manera
que s’habiliti un pas per a vianants per la banda del carrer Pau Picasso, actualment
inexistent perquè queda obstruït el pas amb el massís arbustiu. Aquesta actuació
suposarà haver de desplaçar alguns elements del mobiliari existent (papereres de
formigó, bancs), moure la tanca de fusta actual, estesa de formigó de base i
col∙locació de panot fins als final de la tanca del parc infantil.
Retirada de les pedres que obstaculitzen que els vehicles estacionin damunt la
zona verda, i delimitació de la zona amb pals de fusta tractada.
Desplaçament de la tanca vegetal d’Eounymus sp. de manera que els conductors
que estacionin el vehicle en les places de zona blava que hi ha entre els carrers
Pau Picasso i Domènech Carles, puguin sortir del cotxe disposant d’espai suficient.
Aportació de sauló per enrasar la vorera perimetral i generar una zona de pas
perimetral per l’interior del parc.
Col∙locació de 3 taules de pícnic i renovació dels bancs de l’àrea (5 u.).

PRESSUPOST ESTIMAT D’ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 14.321,35 €

