
 

 
 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 
Servei Responsable: Sostenibilitat 

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

NOM PROJECTE: 

Millora del camí de salut de la riera Marroc 

NOM BARRI:  

Can Gibert del Pla 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOM BARRI: Can Gibert del Pla 

Quantitat assignada al barri:  50.697,54 € 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Refer la part del corriol que passa darrere el Gros Mercat per rectificar el 

seu recorregut de manera que ressegueixi el riu Marroc fins al pont de la 

carretera d'accés a l'autopista. El traçat d'aquest projecte forma part 

d'un del recorreguts del projecte Vores. Així mateix, arranjar el camí que 

passa darrere de les naus industrials i el riu Marroc (entre el carrer de Salt 

i l'inici de la nau del Gros Mercat per la seva part posterior). 

Complementar amb un parc de salut, una plantació d'arbres autòctons 

de ribera i un jardí botànic de plantes remeieres i aromàtiques. 

 



 

 

 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 

Situació: 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

 

Segons la proposta veïnal es pretén millorar l’estat d'alguns punts de 

l'itinerari que es realitza al voltant de la riera Marroc. 

 

L'itinerari marcat passa en part per el terme Municipal de Salt. 

Concretament la proposta de modificació de traçat darrere Gros 

Mercat es desestima atès que les obres es realitzarien en TM de Salt. En 

aquest punt per tant es proposa la millora de l'existent en el tram que va 

per darrere Gros Mercat des de darrere les naus industrials fins al tram 

paral·lel a la carretera d'accés a l'AP7: 

 
(línia puntejada és el TM de Girona) 

Es desestima la plantació d'arbrat i plantes aromàtiques ja que és un 

tram arbrat en medi natural. Es proposa fer una selecció i eliminació 

inicial d'espècies exòtiques en alguns punts. A nivell de manteniment 

ordinari de l'espai es considerarà continuar amb la selecció inicial per 

anar eliminant progressivament les espècies exòtiques (bàsicament  



 

 

 

 

robínies) i afavorir les autòctones (freixes, lledoners...) 

Les actuacions seran: 

- condicionament del camí existent des de carrer de Salt fins a la 

carretera d'accés a l'AP7 (660 ml), consistent en desbrós de la 

vegetació herbàcia en una amplada de 3 metres, aportació de 

subbase per a la formació d'un camí de 2 metres d'amplada i 

suavitzar les dues rampes darrere Gros Mercat. 

- selecció d'espècies i eliminació inicial de robínies 

- Alternativament a la regulació semafòrica es proposen dues 

senyals que indiquin la situació d'un semàfor a 100 metres a la 

cantonada carrer de Salt amb carrer Can Pau Birol: 

 
(bucle per anar a creuar per pas de vianants existent) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Finalment segons proposta es valora la construcció d'un parc de 

salut. La ubicació exacta a decidir entre la zona del Parc Mas 

Masó o la Plaça de l'Aurora en funció de la idoneïtat de l'espai. Es 

valora econòmicament en 8.200€ (sense iva) i en funció del 

pressupost final es pot fer una selecció dels elements a col·locar. 

  

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

El pressupost aproximat de les actuacions descrites són: 

 

MILLORA CAMÍ DE SALUT DE LA RIERA MARROC 18.145,16 €         

Preu/u. u.
Camí darrere naus industrials 5.196,00 €                 

Desbrossada inicial 0,20 €          1980 m² 396,00 €                                    

material, transport i estesa de subbase 3,00 €          1320 h 3.960,00 €                                 

hores de retroexcavadora 60,00 €        14 h 840,00 €                                    

Selecció i eliminació incial espècies exòtiques 1.000,00 €   1 1.000,00 €                 

Senyalització bucle 300,00 €      2 u 600,00 €                    

Parc de salut 1 u 8.200,00 €                 

14.996,00 €               
21 % IVA 3.149,16 €                 

18.145,16 €                
 

 

 
 


