
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 
Servei Responsable: Urbanisme 

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

REFORMA DEL CARRER FIGUEROLA ENTRE L’AVINGUDA 

DE RAMON FOLCH I EL CARRER BONASCTRUC DE PORTA 

-FASE 1- 

NOM BARRI: FIGUEROLA-BONASTRUC 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROPOSTA VEÏNAL: 

L’associació de veïns proposa acabar de cobrir la despesa per la 

reforma de la vorera dreta del carrer de Figuerola entre l’avinguda de 

Ramon Folch i el carrer Bonastruc de Porta. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANTECEDENTS: 

En el marc de pressupostos participats de 2018, l’associació de veïns van 

proposar la reforma del carrer Figuerola entre l’avinguda de Ramon 

Folch i el carrer Bonastruc de Porta. 

Tenint en conte la magnitud de l’obra, els serveis tècnics van proposar 

dividir l’obra en fases: 

Fase 1: eixamplament de la vorera dreta = 49.400,00 €   

Fase 2: eixamplament de la vorera esquerra + enllumenat públic 

68.000,00 € 

 
L’associació de veïns, decidí portar a votació de 2018, dues opcions: 

 La proposta de la fase 2, al ser la que evidenciava mes el canvi 

de modificació i millora del carrer. 

 Una reserva econòmica per un import de 13.047,93 (romanent del 

pressupost 2018), amb l’objectiu que es pugui completar la 

reforma del carrer. 

Les dues opcions varen sortir votades favorablement. 

 



 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

Per tal de donar compliment a la totalitat de la proposta, cal que 

aquest any es faci una reserva econòmica de la resta de capital 

necessari per a l’execució de la fase 1. 

En el transcurs de la redacció de la Fase 2 i donat que aquest es un 

carrer amb oci nocturn, l’ajuntament te previst la implantació d’una 

prova pilot per tal que l’enllumenat parpellegi a uns determinats valors 

de soroll. 

Aquest suplement d’obra civil en la instal·lació, no estava contemplat 

en els primers estudis, per tant, enguany s’hauria de cobrir el pressupost 

necessari per a la realització de la fase 1. 

 

Pressupost previst inicialment fase 1 = 49.400 

Reserva econòmica dotada any 2018=13.047,93 

Previsió obra civil enllumenat dissuasiu oci nocturn= 6.829,58 € 

 

Dotació any 2019 ---- 49.400 € -13.047,93 € +6.829,58 € = 43.181,65 € 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 43.181,65 € 

 


