
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017 

Servei Responsable: Mobilitat 

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

NOM PROJECTE: Millora de voreres més tanques a la 

pujada de la Barrufa Rev.02 

NOM BARRI: Montjuïc 

--------------------------------------------------------------- 
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NOM BARRI: 

Quantitat assignada al barri: 35.792,78 € 

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

PROPOSTA VEÏNAL: 

Millora de voreres més tanques a la pujada de la Barrufa. 

L’associació de veïns aclareix que es vol millorar les voreres per a què es 

pugui caminar des de la plaça Domènec Fita fins a l’escola Montjuïc. 

A l’assamblea de data 27 d’abril, s’acorda amb els veïns retirar la tanca 

de protecció de la Ronda Fort Roig de la valoració. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

S’analitzen els recorreguts a peu des de la Plaça Domènec Fita fins a la 

l’escola de Montjuïc per dos itineraris: 

- Ronda Fort Roig i pujada de la Barrufa. 

- Passatge entre la Torre de Sant Lluís i el carrer Francesc Maià, 

Passatge Riera de Can Punxa, passatge Puig Estela, Passatge 

Fossats i camí de l’escola de Montjuïc. 

 

INFORME TÈCNIC: 

Fets i consideracions 

S’analitzen els dos itineraris descrits per caminar des de la plaça 

Domènec Fita fins a l’escola de Montjuïc, caminant, per una banda per 

la vorera de la ronda de Fort Roig i la pujada de la Barrufa, i per l’altra, 

per les escales i passatges que baixen en el sentit descrit. 

En aquests recorreguts, s’identifiquen 4 punts susceptibles de ser millorats 

i que són els següents: 

- El passatge dels Fossats 

- Vorera en el tram comprès entre els números 3 i 5 del carrer de 
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Montjuïc.  

- Arranjament de dos tram de vorera de les escoles (entre el camí 

de Montuïc i l’accés a l’escola de Montjuïc. 

- Reforç de la senyalització.  

 

En el croquis s’indica els trams que s’han analitzat com a millores en el 

recorregut a peu entre la plaça Domènec Fita i les escoles de Montjuïc: 

 

 

Proposta d’actuacions 
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1- El passatge dels Fossats. Neteja i adequació de les escales del 

passatge dels Fossats. Treballs valorats en 3.000 euros, sense IVA. 

 

2- Vorera en el tram comprès entre els números 3 i 5 del carrer de 

Montjuïc. Atesa la complexitat de la solució per l’existència d’un 

talús en àmbit privat, no es valora aquesta part de la proposta. 

 

 

3- Arranjament de dos tram de vorera de les escoles (entre el camí 

de Montjuïc i l’accés a l’escola de Montjuïc. Treballs valorats en 

3.500 euros, sense IVA. 
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4- Reforç de la senyalització.   

Repintar i reforç de marques viàries 15.000 euros 

Reforç de senyalització vertical 3.000 euros 

        preus sense IVA. 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

El pressupost total, de les actuacions de millora dels itineraris a peu entre 

la plaça Domènec Fita i l’escola de Montjuïc es de 29.645,00 EUR, IVA 

inclòs. 

  

Que es desglossa en els següents preus: 

Passatge dels Fossats 3.630,00 EUR 

Arranjament de dos trams 

de la vorera de les escoles 

4.235,00 EUR 

Repintar i reforç de marques 

viàries 

18.150,00 EUR 

Reforç de senyalització 

vertical 

3.630,00 EUR 

 

 

 

 
  


