CIM QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA – 25 de juny de 2020
Servei / Direcció : Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic
Descripció / Títol: Donar compte del Projecte Executiu de renovació del paviment i millora de
l’accessibilitat de la Plaça Santa Anna
Termini de
l’actuació:
Calendarització
de l’actuació:

4 mesos

Cost del
projecte:

399.762,03 € (21% d’IVA inclòs)

Línies d’actuació X
Proposta a la Junta de Govern Local
Proposta al Ple

Descripció del projecte / actuació:
L’objecte d’aquesta actuació és la substitució de 2.020 m2 de paviment desgastat de pedra calcària de la
part central de la Plaça Santa Anna per lloses de pedra granítica de característiques similars a les de les
zones laterals de la mateixa plaça. També s’eliminarà un graó longitudinal per garantir l’accessibilitat en
tota l’amplada de la plaça.
Els treballs consisteixen en:
- Nova pavimentació amb la substitució de la pedra calcària tipus Sant Vicenç per lloses de pedra
granítica de característiques similars a les de la Riera i a les de la resta de la plaça.
- Millora de l’accessibilitat amb l’eliminació del graó existent.
- Millora del drenatge de les aigües pluvials de la plaça i renovació dels embornals existents.
- Nova senyalització.
- Actuacions puntuals d’arranjament i millora de la xarxa de clavegueram i d’aigua potable per part de la
companyia subministradora AMSA.
Per tal de minimitzar l’impacte de les obres, aquestes es realitzaran per fases, per mantenir sempre una
part lliure d’afectacions.

Relació amb el Pla de Mandat / Pla d’actuació del Servei / Proposta de resolució /
Altres:
Aquesta actuació s’emmarca dins del Pla d’Impuls del Centre (PIC) i està prevista en el Pressupost 2020 a
la partida:
710202 / 43141A / 60900 Pla d’Impuls del Centre PIC

En el cas de no ser una acció nova, especificar quines són les noves activitats que
s’inclouen en l’edició actual:

