AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018

Núm. proposta: 10

Servei responsable: SERVEIS PÚBLICS
Altres serveis que hi col·laboren: PARCS I JARDINS, MEDI AMBIENT

NOM DEL PROJECTE: Remodelació de la pista de sorra del Pere Torrent
QUANTITAT MÀXIMA ASSIGNADA: 500.000€

Proposta
Títol: Millora de la mobilitat, carrers, voreres i accessibilitat al Nucli Antic
Descripció petició: “Remodelació i adequació de la pista esportiva de sorra del Pere
Torrent, amb elements o instal·lacions de caire lúdic-esportiu per a adolescents i adults,
divers en la mesura que sigui possible, incorporant zones verdes adequades a l’àmbit, i
arranjant l’entorn i accessos amb l’objectiu de la seguretat, la mobilitat i l’accessibilitat.
Revisió de l’enllumenat i dels tancaments de l’àmbit”.

Localització de la proposta
Espai de zona verda situat dins el sector PE 1A – Equipaments esportius, on ara
mateix hi ha un camp esportiu de sorra.

INFORME TÈCNIC

L’espai objecte de la proposta es troba inclòs en un sector urbanístic que permet
l’adequació com a zona verda amb parcs lúdics per al lleure ciutadà.
Caldrà encarregar el projecte d’adequació i remodelació de l’espai, tenint en compte
la remodelació del parc infantil existent.

L’espai actualment està ocupat per un parc infantil que requereix d’una
actualització i millora, i d’un camp de sorra on habitualment s’hi juga a futbol o
altres esports de pilota.
Amb la informació de què es disposa es fa una valoració aproximada de les obres i
instal·lacions necessàries per la remodelació i adequació de l’espai:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Jardineria: 60.000 €
Renovació del parc infantil existent renovant elements i incorporant
estructures de jocs inclusius (accessibles): 80.000 €
Construcció d’un parc amb elements per a adolescents: 100.000 €
Construcció d’una pista tancada polivalent: 90.000 €
Ampliar vorera del carrer Mestres i Av. Vidreres: 50.000 €
Delimitació i tancament de l’espai: 40.000 €
Altres actuacions necessàries per adequar les instal·lacions d’aigua
potable, il·luminació, recollida d’aigües pluvials, etc.: 80.000 €

El conjunt d’aquestes actuacions té un pressupost d’execució estimat que puja a la
quantitat de 500.000,00 €, IVA inclòs.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 500.000,00 €, IVA inclòs.

