
 

 
 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 
Servei Responsable:  

Àrea d’urbanisme, activitats, mobilitat i via pública 

--------------------------------------------------------------- 

MILLORA DE L’ENLLUMENAT DELS JARDINS DE LES 

PEDRERES 

BARRI: PEDRERES 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BARRI: PEDRERES 

Quantitat assignada al barri: 39.109,70 € 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Millora de l’enllumenat de la Pujada de les Pedreres i Jardins de la 

Muralla. Per tal de donar llum a la vorera que ressegueix els jardins de la 

muralla (per la part de fora i també tota la mitja lluna interna de la 

plaça en l’àrea que no ressegueix la vorera, i sobretot la zona del mig 

de la plaça, caldria doble capçal de llum amb els pals ja existents. 

Millora també de la zona d’esbarjo que afavoreixi gaudir de l’espai a 

grans i petits: suggeriments per part de l’AV: mini golf en el talús del 

voltant, rocòdrom vertical, 1 cistella de bàsquet, hexàgon multiesportiu, 

1 taula de tennis taula, 1 pista de petanca, 1 tauler informatiu de l’anella 

del passeig de les Pedreres. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

INFORME TÈCNIC: 

La sol·licitud per reforçar l’enllumenat públic que il·lumina el tram de 

vorera esquerra de la Pujada de les Pedreres i del Passeig Fora Muralla, 

que ressegueix per la part externa els Jardins de les Pedreres, s’ha 

plantejat amb la instal·lació d’un punt de llum de vianants muntat a 

mitja alçada sobre els punts de llum existents codificats com a 

038/04/094-096-098-100 i 607/03/012-013. Cal tenir en compte que la 

instal·lació d’aquests 6 punts de llum, no només reforçaran la il·luminació 

de la vorera, sinó que també il·luminaran part del talús entre aquesta 

vorera i els jardins de les Pedreres, que actualment no estan il·luminats.  

Recentment s’ha renovat la instal·lació d’enllumenat públic exterior dels 

Jardins de les Pedreres. Se sol·licita reforçar la il·luminació de la part 

central de la plaça i del talús que envolta la plaça. La valoració inclou 

l’adquisició del material, el muntatge i l’actualització de l’inventari 

municipal d’enllumenat. 

 

 

 



 

 

 

 

Des dels serveis tècnics municipals es desestima de moment la petició 

per doblar els nous punts de llum que envolten la plaça instal·lant una 

segona lluminària per tal d’il·luminar el talús, perquè no es considera 

necessari, ja que la zona de “muntanya” externa a la plaça dels Jardins 

de les Pedreres no es considera com a pas de vianants. Atès que la 

petició també sol·licitava la instal·lació d’equipaments esportius i d’oci 

en la zona, un cop aquests es portessin a terme, es faria un estudi per 

il·luminar-los de la manera més adequada.  

 

Pel que fa a la petició de reforçar l’enllumenat a la zona central de la 

plaça dels Jardins de les Pedreres, s’ha valorat la possibilitat d’instal·lar 2 

columnes altes de 10 metres d’alçada amb dos projectors cadascuna. 

Si es decideix tirar endavant l’actuació, se sol·licitaran els estudis lumínics 

necessaris per il·luminar correctament l’espai, perquè és possible que es 

pugui reduir l’alçada ara contemplada dels suports, o pugui resultar 

necessari la instal·lació d’un projector més en cada suport. 

 

La valoració contempla el muntatge de 2 columnes de 10metres tipus 

PRIM amb dos projectors cadascuna, l’obra civil necessària, la 

instal·lació elèctrica, l’adaptació del quadre d’enllumenat QE 607, 

l’actualització del inventari municipal d’enllumenat, la legalització de la 

instal·lació i els mitjans necessaris per portar a terme l’actuació. 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 TOTAL pda Pedreres i pg Fora Muralla (IVA inclòs)............4.800,00 € 

TOTAL jardins de les Pedreres (IVA inclòs).........................11.500,00 € 

TOTAL ACTUACIÓ (IVA inclòs) .............................................16.300,00 € 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 
Servei Responsable: Servei de Participació 

Altres serveis que hi col·laboren: 
--------------------------------------------------------------- 

NOM PROJECTE: Estudi per a la millora dels elements 

de mobiliari dels jardins de les Pedreres  

NOM BARRI: Pedreres 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOM BARRI: Pedreres 

Quantitat assignada al barri: 39.110 € 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

 

Els veïns proposen un estudi per a la millora dels elements de mobiliari 

dels jardins de les Pedreres 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

 

S’estudiarà amb l’Associació de veïns quines millores es podrien fer en 

referència al mobiliari dels jardins de les Pedreres.  

I es consensuarà amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament, d’acord amb 

els usos de l’espai. 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

                   

Pressupost  previst: 6.000 €  

 
 


