
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2018 
Servei Responsable: Urbanisme 

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

Aportació de 32.025,12 € a la realització de la tercera 

fase de l'arranjament del carrer de Mossèn Pere Rabat 

i la plaça de l'Om 

 

NOM BARRI: PONT MAJOR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOM BARRI: PONT MAJOR 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

 

Projecte de millora del carrer Pere Rabat i plaça de l’Om ( 3era. FASE ) 

Es proposa continuar amb la tercera fase de l’arranjament de la plaça 

de l’Om i el carrer de Pere Rabat, que es va començar amb els 

pressupostos participats del 2016 i va continuar amb els del 2017. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 

 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

Antecedents: 

Tal com s’esmenta en la proposta de l’associació, en el marc de 

Pressupostos participats de 2016 la proposta que va sortir votada va ser 

la de reordenació de la parada del bus de l’encreuament del carrer de 

Pont Major i de Pere Rabat, recuperant l’espai del jardí del dispensari 

segons alineacions del Planejament Urbanístic. 

Aquesta proposta te una superfície de 86,00 m² aproximadament 

 

 
Aquesta proposta ja té el projecte redactat i està en procés 

d’aprovació per la seva posterior licitació i execució. 



 

 

 

 

En el marc de pressupostos participats del 2017, es va definir l’àmbit de 

la segona fase d’aquesta actuació: 

 Fins l’entrada del dispensari mèdic 

Característiques de la secció tipus del carrer de Pere Rabat: 

 Mini-vorera esquerre existent de 0.30 m. 

 Calçada de 3.50 m. 

 Vorera dreta a la part baixa de  1.80 m. 

 Vorera superior perimetral al centre de 1.80 m. 

Casuística de l’actuació: 

 Construcció d’un muret molt proper a l’edifici existent. 

 

 
Aquesta proposta te una superfície de 108,00 m² aproximadament 



 

 

 

 

 

Proposta: 

Ateses les manifestacions efectuades pels representants de l’AV en 

relació a deixar sense efecte la secció del carrer de Pere Rabat, 

aprovada en els pressupostos participats 2017, pel que fa a l’amplada 

de la calçada de 3.50 m.  que havia de permetre l’entrada de busos al 

camp de futbol: 

Es proposa en aquesta fase recuperar l’amplada del carrer existent de 

2.85 m. també de manera retroactiva pel que fa a la proposta del 2017, 

per adequar-la a les noves necessitats circulatòries del carrer i així 

adaptar la urbanització del mateix al pressupost assignat de 32.025,12 €. 

Amb aquest import s’urbanitzarà la totalitat del carrer Pere Rabat 

pendent. 

Els Serveis Tècnics Municipals en el projecte d’urbanització, acabaran 

de definir l’actuació d’acord al pressupost assignat i els següents 

paràmetres: 

 seguir l’alineació de la vorada esquerre 

 mantenir la calçada existent de 2.85 m 

 fer una nova vorera  a la part dreta de 1.80 m  

 



 

 

 

 

Les actuacions d’aquesta proposta són: 

 retirada dels arbres 

 enderroc dels murets 

 desplaçament dels serveis afectats, com l’Enllumenat Públic i 

altres 

 construcció de la vorera nova 

 ordenació de l’espai que quedarà com a nou jardinet. 

En fase de redacció del projecte i abans de la seva aprovació, els 

Serveis Tècnics Municipals informaran a l’AV sobre la proposta definitiva 

d’acord amb el pressupost d’aquest any 2018.  

Aquesta proposta te una superfície de 208,00 m² aproximadament 

 

 
 

PRESSUPOST ACTUACIÓ ( 3era. FASE ): 

TOTAL (IVA inclòs) =  32.025,12 € 


