AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2018

Núm. proposta: 3

Servei responsable: Altres serveis que hi col·laboren: Serveis Públics

NOM DEL PROJECTE: Parc d’educació ambiental en el Turó d’en Buc
QUANTITAT MÀXIMA ASSIGNADA: 500.000€

Proposta
Títol: Parc d’educació ambiental en el Turó d’en Buc
Descripció petició: “Des de l’AAVV El Rieral des de fa anys s’està treballant per dignificar
un dels espais naturals més emblemàtics del barri, amb l’objectiu d’aconseguir un actiu
patrimonial i cultural al poble i amb un línia conductora clara: L’educació ambiental i
natural, sense oblidar la història de Lloret de Mar. Aquest espai va ser considerat zona
verda pública des de desembre de 2005. La utilitat que té actualment és: zona d’esbarjo i
de passeig, instal•lació d’un parc de salut i una zona Pícnic. És un espai obert al públic
sense vigilància ni control, i això provoca que sovint hi hagi actes vandàlics, acumulació
d’escombraries, sostracció del cablejat de l’enllumenat, una gran afluència de gossos que
poden generar inseguretat pel fet d’anar sol i una gran acumulació de defecacions.
EXPLICACIÓ DEL PROJECTE: Es tracta de l’adaptació de l'espai actual; reconvertir-lo
per tal de poder realitzar activitats pedagògiques d’àmbit formal i/o no formal des de la
basant històric-ambiental. Ens permetria conèixer elements de la vegetació autòctona i de
la fauna vinculada a aquests espais i diferents trets de la història del municipi relacionats
amb l’agricultura i la ramaderia. ACTUACIONS A REALITZAR: -Atès que la masia no
està en condicions de ser utilitzada per poder fer sessions formatives, atenció i recepció,
exposicions i espai de gestió, tot i ser un espai ideal, serà necessari habilitat un nou espai.
-Serà necessari habilitar un espais proper per a WC destinat a les visites. -Redissenyar la
instal•lació de llum i aigua per subministrar aquests nous equipaments, el perímetre i punts
estratègics del parc. -Substitució de la tanca perimetral per un model antivandàlic -Dotar
de videovigilància i alarma tant l’edifici principal com punts estratègics del parc -Plantar
vegetació autòctona mediterrània : arbres, arbustos, plantes medicinals, aromàtiques ...”.
Localització de la proposta

Parc Turó d’en Buc.

INFORME TÈCNIC
Serveis Públics: Aquest projecte ja fa temps que es demana a l’Ajuntament però entenem
que té un caràcter molt transversal i que requereix la implicació de diverses àrees
(participació ciutadana, educació, medi ambient, etc.).
Caldria definir bé quin abast té el projecte per poder estimar un pressupost de l’actuació.
Tan important o més que això últim, és establir de manera clara quines àrees de
l’Ajuntament i quina participació ciutadana es compromet amb el projecte perquè tingui
una viabilitat i manteniment en el futur.
Per altra banda, la implantació d’aquest projecte ocupa gran part del Parc actual que en
limitaria l’ús per gran part de la població i usuaris habituals.
Amb la informació de què es disposa es fa una valoració aproximada de les obres i
instal·lacions necessàries que s’adjunta.

PRESSUPOST ACTUACIÓ:
TOTAL (IVA inclòs) = 330.741,18 €, IVA inclòs.

Valoració per implantació d´aula mediambiental al turó d´en buch

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 25/05/18

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROCS I M.TERRES
21.090,50
Capítol

01.02

FONAMENTS I TANCAMENTS

Capítol

01.03

PAVIMENTS

22.263,00
5.694,40

Capítol

01.04

AIGUA I REG

6.615,69

Capítol

01.05

SANEJAMENT

4.236,65

Capítol

01.06

ENLLUMENAT

10.000,00

Capítol

01.07

SEGURETAT

40.000,00

Capítol

01.08

JARDINERIA

12.000,00

Capítol

01.09

SENYALITZACIÓ

3.115,00

Capítol

01.11

PCI

1.282,09

Capítol

01.12

CONTROL DE QUALITAT

Capítol

01.15

ALTRES

103.400,00

Obra

01

Pressupost

229.697,33

0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
229.697,33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost
229.697,33
229.697,33

euros

Valoració per implantació d´aula mediambiental al turó d´en buch

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

229.697,33

13 % D.G. SOBRE 229.697,33.............................................................................................

29.860,65

6 % B.I. SOBRE 229.697,33.................................................................................................

13.781,84

Subtotal

273.339,82

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

(IVA inclòs)

57.401,36

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

€

330.741,18

Aquest pressupost per a coneixement de l'Administració puja a

( TRES-CENTS TRENTA MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS )

Lloret de Mar,

Jaume

juny de 2017

L´Alcalde
Dulsat i Rodríguez

L´Enginyer
Jordi Aulet i Corney

