
 

 
 
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2019 
Servei Responsable: Urbanisme 

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

CONSTRUCCIÓ DE VORERA 

TRAM COMPRÈS ENTRE ILLES FILIPINES 

I DESTILERIES VICH ( CAN CATÀ ) 

NOM BARRI: PONT MAJOR 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOM BARRI: PONT MAJOR 

Quantitat assignada al barri: 36.318,69€ 

PROPOSTA VEÏNAL: 

La vorera del costat esquerra (números senars) del carrer Pont Major, 

queda interrompuda a l'alçada del carrer Filipines, fet que provoca que 

els vianants tendeixin a seguir caminant recte pel lateral de la calçada 

del passeig Sant Joan Bosco amb el perill i inseguretat que això 

comporta. 

L'AV proposa habilitar vorera totalment alineada carrer Pont Major 

(vorera esquerra) amb vorera parada bus i destil·leries Vich (can Catà), 

conservant els aparcaments existents i fent més estret l'espai d'arbust, 

cosa que comportarà sensació de protecció dels vianants. També s'ha 

de conservar la bústia de Correus. Aquesta intervenció haurà de tenir 

continuïtat amb l'adequació el tram de vorera de les destil·leries i més 

enllà amb la pavimentació de la vorera del tram de la fàbrica Boadas. 

LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA: 



 

 

 

 

Fotografies 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANTECEDENTS: 

Actualment, l’Ajuntament de Girona, ha ampliat les voreres que 

conformen la cruïlla del carrer Pont Major amb el carrer Filipines, iniciant 

el pas de vianants demanat per l’Associació de Veïns, direcció Girona. 

    
 

INFORME TÈCNIC: 

Es proposa la construcció d’una vorera, seguint les noves alineacions, 

retirant la part de cleda existent que faci falta per tal de crear una pas 

de 1.80 mínim de panot de graveta de riu, com la resta de voreres de la 

majoria de la ciutat. 

S’anul·laria la primera entrada/sortida de vehicles existent, entre els 

blocs paral·lels i perpendiculars al carrer Pont Major, seguint directrius de 

l’Àrea de Mobilitat. 

 



 

 

 

 

Es construirien els embornals, trams de col·lector i pous de registre 

necessàris per tal de recollir l’aigua plujana i conduir-la fins la xarxa 

existent mes propera. 

S’acabaria la vorera amb un eixamplament de la mateixa, de similars 

característiques a la construïda recentment en l’altre extrem, per tal de 

solucionar els passos de vianants, tant el que continua cap a la parada 

de bus com el que travessa el vial de servei. 

 
PRESSUPOST ACTUACIÓ: 

TOTAL (IVA inclòs) = 35.000,00 € 




