PLA d'INVERSIONS 2021
Concepte
Borada Piscina Gran

Proveïdor

Pressupost 1

Pressupost 2

Executar

Repensar

Desestimar

Llançat/Fet

Descripció

Tot Verd / Mediterrani

4.522,98 €

5.590,20 €

4.522,98 €

Neteja gresite + aplicació nova borada

Esperant
2n Pressupost

4.477,29 €

Canvi del filtre, Tot Verd farà el manteniment i per tant és important que siguin ells qui ho reparin.
A l'espera de 2n pressupost per comparar i negociar.

3.946,66 €

Refer de nou tot el perimetre que s'està enfonsant, cablejar, reomplir amb sauló i replantar gespa.
Neteja gresite + aplicació nova borada

Substitució filtre piscina salina N-II

Tot Verd

4.477,29 €

Cablejat focos piscina Gran

Tot Verd

3.946,66 €

Tot Verd / Mediterrani

2.439,00 €

1.718,20 €

2.439,00 €

Tot Verd / Hayk

2.300,00 €

1.391,50 €

1.391,50 €

Adblock / Marcos Campo

1.890,00 €

1.062,38 €

1.062,38 €

Instal.lar la barana mentre no es decideixi fer la rampa.

Tot Verd / Mediterrani

1.041,81 €

653,40 €

1.041,81 €

Neteja gresite + aplicació nova borada

Tot Verd

892,98 €

Esperant
2n Pressupost

892,98 €

Tot Verd / Hayk

778,03 €

326,70 €

326,70 €

326,70 €

S. Blanquer / Hayk

4.047,45 €

726,00 €

726,00 €

726,00 €

Hayk

453,75 €

453,75 €

Pintar de color blanc la part interior, pintar part exterior amb pintura d'exteriors + esmaltat i repintat de les 2 portes

Canalització hipoclorit piscina gran

Tot Verd

623,49 €

623,49 €

Reparar la canonada per on es carrega l'hipoclorit i que te força pèrdues. TotVerd és qui fa la tasca de càrrega.

Tractament Mosquits

Tot Verd

605,00 €

605,00 €

Tractament fitosanitari per evitar mosquits a la piscina gran i petita. 2 tractaments mensuals.

Esporga Tamarix Piscina gran

Tot Verd

605,00 €

605,00 €

605,00 €

Buidar l'arbre per tal que no pateixi tant i aconseguir que no es mori. 50-50 probabilitats d'èxit.

Hayk

477,95 €

477,95 €

477,95 €

Buidar canonada, reparar canonada malmesa per arrels i crear un registre per a futures ocasions.

Borada Piscina N-II
Canalització Aigua Potable WC + Guingueta
Barana inox accés a bany piscina NII
Borada Piscina Nens
Papereres Piscina Gran Inox
Desaigüe piscina nens
Reparació Portes accessos Piscina NII
Repintar Interior & Exterior WC Piscina NII

Reparacio bany piscina N-II

Esperant
2n Pressupost

Papereres Piscina N-II Inox

Tot Verd

445,28 €

Reparació Fuga Retorn Piscina Nens

Tot Verd

332,75 €

MD Serveis / Hayk

325,39 €

266,20 €

266,20 €

Tot Verd

239,29 €

Esperant
2n Pressupost

239,29 €

Hayk

284,35 €

Rajoles Banys PMR Piscina Gran
Retirada trampoli NII
Reparar Tanca Metàl·lica Mirador
Canvi tram final canonada + aixeta nova pista
tennis

Tot Verd

272,82 €

Tala tronc plataner jardi T3-T4

Tot Verd

Forat Tanca T1 - Piscina NII

Tot Verd

Escala accés piscina nens petits

1.391,50 €

3 papereres + fer base formigó + instal·lació (Cost de Mercat de Papera Exterior de Qualitat 200€ aprox/u)
Desaigüe per la piscina de nens petits de la porta d'accés al recinte fins l'arqueta davant el camp de futbol.
Això evitarà haver d'inundar tot el tram paral.lel al mur de la piscina
El pressupost 1 consistia en 1 porta nova, el 2n en reparar les dues portes existents soldant noves parts i repintant-les. També s'ha
llimat el costat del pany perquè la gent no s'enganxi els dits a l'obrir

445,28 €

2 papereres + fer base formigó + instal·lació. (Cost de Mercat de Papera Exterior de Qualitat 200€ aprox/u)

332,75 €

Reparar fuga. Tot Verd coneix el sistema de filtratge, millor que ho facin ells. Import Baix
266,20 €

Reparar rajoles caigudes bany PMR Piscina Gran
Retirar trampolí i cobrir amb formigó. Està rovellat i la piscina no disposa de la fondaria suficient segons estandards actuals per
posar un nou. A l'espera segon pressupost.

284,35 €
Esperant
2n Pressupost

Portar aigua potable als banys de la piscina gran i al xiringuito des del registre d'aigua potable del c/Constitució

284,35 €

Suministre i col·locació 2 panells metàl·lics 2x2.5M electrosoldats i plastificats en verd.

272,82 €

Canviar aixeta + tram final de la canonada. A l'espera del segon pressupost.

187,55 €

187,55 €

Talar tronc i portar-lo a la deixalleria. Plataner sense branques que neix enganxat a un altre arbre i provoca molèstia per les
plagues.

137,94 €

137,94 €

Petit forat - Reparar tanca.
Escala per a que les persones grans puguin accedir dins la piscina infantil sens haver de saltar.
Pendent pressupost. És un treball a mida i hi ha pocs proveïdors

Buscant Pressupost

Nivellament Piscina Gran

Tot Verd

23.800,00 €

23.800,00 €

Gran obra a repensar pel futur

Caseta Depuradora Obra Piscina Nens

Tot Verd

8.030,00 €

8.030,00 €

Gran obra a repensar pel futur

Rampa Accés PMR Piscina N-II

Adblock

5.251,00 €

5.251,00 €

Degut a les obres de façanes, l'accés a la piscina N-II es complicarà i per tant és millor fer només la barana aquest any i aprofitar
els recursos per coses més urgents.

Renovació Tanca T7 a T1 (Josep Pla)

Tot Verd

2.229,82 €

2.229,82 €

No és prioritari per 2021

Aigua de rec parc infantil

Tot Verd

701,47

701,47

No és prioritari per 2021

Esporga Cocolus Jardi T3-T4
Reparar canonada que recull aigues pluja que
pasa sobre el tauler d´horaris de pistas de
tennis
Paviment Cautxú Parc Infantil Vaixell

Tot Verd

605,00 €

605,00 €

TOT VERD

399,19

LOTUM

31.328,00 €

31.328,00 €

Base de formigó + poliuretà + morter + cautxú + poliuretà

LOTUM

21.938,00 €

21.938,00 €

Base de formigó + poliuretà + morter + cautxú + poliuretà

Papereres Piscina Gran Ferro

TOT VERD

704,22 €

704,22 €

Es decideix posar el model en INOX ja que tenen més durabilitat

Canalització Aigua Dutxes Exterior Piscina

TOT VERD

692,00 €

692,00 €

Cal posar aigua potable a les dutxes de la piscina? Augmentaria molt la despesa d'aigua. Seguir model actual.

Papereres Piscina NII Ferro

TOT VERD

319,44 €

319,44 €

En posarem d'INOX

Paviment Cautxú Parcs Infantil T3

Sistema Polseres d'entrada al recinte

SERVITEC.TV

6.322,55 €
133.647,45 €

Reducció i Buidat del Cocolus - Pot esperar evolució any i veure si hi ha pressupost
Inclou aixecar rajoles del terra i passar canonada fins a desigüe. Buscar 2n pressupost

Esperant
2n Pressupost

BESTRETA

6.322,55 €

25.758,67 €

46.939,84 €

Acordar sistema i acabar recerca de proveïdors.
54.981,66 €

4.077,70 €

