
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 

Servei Responsable: Mobilitat i Via Pública 

Altres serveis que hi col·laboren: 

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

NOM PROJECTE: Arranjament de la zona 

d'aparcaments del carrer del Roure 

NOM BARRI:  Font de la Pòlvora 

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

 

 

 

 

 

 

 



NOM BARRI: FONT DE LA PÒLVORA

Quantitat assignada al barri: 39.313,04 € 

PROPOSTA VEÏNAL: 

Arranjament de la zona d'aparcaments del carrer del Roure. 

 

En la visita feta amb el representant dels veïns es concreta la petició en 

dues actuacions: 

1- Arranjar un flonjall que hi ha al paviment. 

2- Ampliar el tram de vorera del carrer Mimosa de la zona enjardinada 

del carrer Roure. 

 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 

(es pot adjuntar mapa localització) 

 



 

Imatge 1- Situació de les actuacons que demanen els veïns al carrer Roure. 

 

 

 

INFORME TÈCNIC: 

Estat actual. 

1- Flonjall. 

Forat al paviment del carrer Roure d'uns 20 m2. 

 

2- Vorera. 

En el tram del carrer Mimosa que transcorre per la zona enjardinada del 

carrer Roure, la secció del vial és la següent: 

- vorera pavimentada d'1 metre d'amplada, ocupada parcialment per 

la part frontal dels vehicles estacionats en bateria. 

- 6 aparcaments en bateria obliqua  

Flonjall 

Ampliar vorera 



 

- carril de circulació d'uns 4,5 metres d'amplada 

- vorera sense pavimentar d'uns 70 cm d'amplada. 

 

 

 

Proposta. 

1. Flonjall. 

Sanejament de la zona afectada i reparació amb paviment asfàltic.  

Preu per reparar el Flonjall: 1.090 eur, IVA inclòs. 

 

2. Vorera. 

Tècnicament viable. La proposta consisteix en pavimentar l'ampliació de 



 

vorera. Per a què aquesta sigui accessible, caldrà afectar una part del 

parterre enjardinat. 

Aquesta ampliació permet senyalitzar aparcament (fins a 9 vehicles) en 

cordó repartits entre els dos costats del tram de carrer. 

Preu per ampliar vorera: 11.270,00 eur, Iva inclòs. 

 

 

 

PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

 

Reparació del Flonjall: 1.090,00 eur, IVA inclòs. 

Ampliar vorera: 11.270,00 eur, IVA inclòs. 

 

TOTAL 12.360,00 €, iva inclòs 

 


