
 

 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2016 
Àrea d’urbanisme, activitats, mobilitat i via pública 

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

Reordenar la parada d’autobús existent 

a l’encreuament del carrer del Pont Major amb el 

carrer de Mossèn Pere Rabat i deixar a un sòl nivell 

l’accés a la plaça de l’Om 

BARRI: PONT MAJOR 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOM BARRI: PONT MAJOR 

Quantitat assignada al barri: 32.432,43 € 
 

ANTECEDENTS 

PROPOSTA VEÏNAL: 

1. Reordenar la parada de l’autobús existent en l’encreuament del 
carrer del Pont Major amb el carrer de Mossèn Pere Rabat mitjançant 
el rebaix dels jardins del dispensari municipal del Pont Major afectat 
per vialitat per a facilitar la mobilitat dels vianants i millorar la 
seguretat d’ells al fer més visible l’entrada de vehicles al carrer de 
Mossèn Pere Rabat des del carrer de Pont Major. 
 
 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

1. Reordenar la parada de bus 

 
 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC 

1. Reordenació de la parada de bus 

La petició efectuada per l’AV de Pont Major és una sol·lcitud que 
compren la recuperació dels jardins del Dispensari municipal de Pont 
Major per a destinar-los, tal com preveu el PGOU de Girona de 28 de 
febrer de 2002, a vialitat per a millorar l’entrada de vehicles i vianants al 
carrer de Mossèn Pere Rabat. 
 
La proposta consisteix en el rebaix del jardí fins a la cota del carrer del 
Pont Major, construcció del nou mur de contenció separat 1,80 m de 
l’edifici del dispensari i pavimentació i il·luminació de la plaça resultant 
de la plaça resultant. 
 
En una segona fase s’enderrocaria el mur paral·lel a la façana del 
dispensari  del carrer de Mossèn Pere Rabat per eixamplar la vorera fins 
a l’amplada suficient fins fer-la accessible i segura. Aquesta fase no 
forma part d’aquest pressupost 
 
Pressupost de l’actuació 1, IVA inclòs:  
 
1. Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 3.200,00 € 
2. Sanejament 1.250,00 € 
3. Construcció del mur de contenció 17.182,43 € 
4. Il·luminació 3.200,00 € 
5. Pavimentació de l’espai resultant 5.100,00 € 
 
Pressupost total 29.932,43 € 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 29.932,43 €  

 
 
 


