
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017 

Servei Responsable: Mobilitat 

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

NOM PROJECTE: Pas de vianants a Palo dels Sastres 

NOM BARRI: Pedreres 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM BARRI: Pedreres 
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Quantitat assignada al barri: 38.618,52 € 

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

PROPOSTA VEÏNAL: 

Pas de vianants al final del Palco dels Sastres amb Disseminat Caputxins. 

A la visita realitzada amb el representant de l’associació de veïns es 

determina que es vol adequar el pas dels vianants en el tram final del 

Palco dels Sastres, és adir, el tram més proper a l’escola. 

 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

Aquesta valoració se situa en el carrer del Palco dels Sastres, en el tram 

comprès entre el disseminat Caputxins i el carrer Isabel la Catòlica. 
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INFORME TÈCNIC: 

Fets i consideracions 

En data 14 de març de 2015 es va ordenar la circulació del Camí del 

Palco dels Sastres i del disseminat Caputxins per a que la prioritat en la 

calçada fos dels vianants.  

 

El tram del camí del Palco dels Sastres més proper a l’escola Annexa, té 

una amplada de calçada d’uns 4 metres, una zona sense pavimentar 

ocupada per vehicles estacionats i un tram de vorera d’uns 70 cm 

d’amplada que finalitza a la mateixa calçada. 

 

 

Propostes d’actuacions 

En aquest tram de carrer es proposa eixamplar la vorera fins a la cruïlla 

amb el camí del disseminat Caputxins per a què els vianants disposin 

d’un itinerari segur d’almenys, 1,80 metres d’amplada. 

 

Atès que aquesta solució requereix desplaçar l’eix de la calçada i envair 

habitatges de titularitat privada, la valoració que es proposa s’ajusta a 
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la petició veïnal: senyalitzar un pas per a vianants.  

 

Proposta d’actuacions. 

1- Senyalització vertical i amb marques viàries d’un pas per a 

vianants.  

2- Habilitar un itinerari protegit en el voral a on hi estacionen 

vehicles. 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

El pressupost per a la senyalització del itinerari de vianants és de 4.235 

EUR, IVA inclòs 

 

 
  


