
Seguiment execució propostes PAM 2018  

 

Nom de l’actuació  

PROJECTE D’EQUIPAMENT ESPORTIU DE CAN PALET DE VIST A ALEGRE  

Descripció  
 
El barri de Can Palet de Vista Alegre està format per 1.500 veïns i veïnes, nens i nenes, que volen i necessiten 
fer tot tipus d’esport. Actualment el barri disposa d’un descampat de terra amb dues porteries, que s’utilitza 
com a camp de futbol. 
 

Àrea responsable  

Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat 

Servei responsable  

Plans i projectes de Ciutat 

Actuacions projectades  
Redacció del projecte  que haurà d’incloure l’ordenació de l’entorn i una solució d’accessibilitat a aquest 
equipament (Acord Junta de Govern Local 02/03/2018) 
 
Tenint en compte el Pla d’equipaments esportius vigent i els criteris que s’estan determinant en el nou Pla en 
fase d’elaboració, la proposta va en la línia de completar la xarxa d’equipaments esportius de la ciutat. Per 
aquest motiu s’encomana als serveis tècnics municipals, mantenint diàleg amb les persones i/o entitats 
proposants, l’elaboració dels plecs tècnics i administratius per a la posterior licitació de la redacció del projecte. 
(Acord Junta de Govern Local 02/03/2018) 
 

Actuacions realitzades  
Reunions amb entitat que va presentar proposta (Associació Veïns) per concretar detalls per Plec de 
Condicions tècniques per encàrrec redacció externa projecte 
 
Un cop avaluat el terreny i tenint en consideració l’afectació que les condicions del mateix provocaran sobre el 
cost definitiu a l’hora de construir en aquest espai, i donat els interessos del propi territori, s’ha plantejat 
realitzat un projecte urbanístic amb la participació de l’Associació de veïns amb l’objectiu de realitzar una 
proposta definitiva de l’ús d’aquell espai i el seu entorn. 

Cost previst d’execució  Cost real d’execució  Any pressupostari  

(*)  2019 

Previsió d’execució  

Licitació per la redacció del projecte durant el primer trimestre 2019 

Altra informació relacionada  

(*)  pendent de concretar pel Servei de Plans i projectes de Ciutat i l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 
Data actualització: Juliol 2019 

Propera actualització: Gener 2020  


