AJUNTAMENT DE GIRONA
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2015
Servei Responsable: Urbanisme
Altres serveis que hi col·laboren: Mobilitat

--------------------------------------------------------------NOM PROJECTE: Millorar l'accessibilitat d'un pas de
vianants al passeig de Fora Muralla i
Millorar l'accessibilitat d'un pas de vianants a la
pujada de les Pedreres
NOM BARRI: Pedreres – Fora Muralla

NOM BARRI: Pedreres – Fora Muralla
Quantitat assignada al barri: 11.260 €
PROPOSTA VEÏNAL:
Adequació de les grans cruïlles del barri.
La primera, la de l’accés al barri, entre els carrers Sol, passeig Fora Muralla
i pujada de les Pedreres, on hi ha el tauler d’anuncis. Els passos de
vianants nos estan rebaixats.
Com ja no hi ha contenidors, cal senyalització vertical i horitzontal per als
cotxes i prioritzar la circulació dels vianants.
Proposen que es construeixi un nivell suau en forma d’esplanada similar al
que hi ha a l’inici del carrer Sol, que serveix com a pas de vianants i
alentidor per als cotxes.
LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:

INFORME TÈCNIC:
La petició d’adequació de les grans cruïlles del barri és una qüestió que
s’ha de fer dins del marc d’una proposta general que surt de la finalitat
dels pressupostos participats.
No obstant pel que fa a la gran cruïlla definida com la primera els serveis
tècnics municipals un cop considerada la petició efectuada fan la
següent avaluació:
1. La cruïlla és susceptible de ser millorada pel que fa a l’afavoriment
de la circulació dels vianants tot i la dificultat topogràfica de la
mateixa.
2. Cal fer un pas a nivell pel que fa al pas de vianants de la pujada
de les Pedreres.
3. Cal fer accessible el pas de vianants del passeig de Fora Muralla.
4. Cal considerar l’ampliació de les voreres en els punts de gir de la
calçada per a reduir la gran cruïlla a favor dels vianants.
5. Fer una plataforma elevada que englobi la totalitat de la cruïlla,
en data d’avui, es desestima perquè a causa de la complexitat
topogràfica els serveis tècnics municipals consideren que no
aporta major seguretat.
Per a resoldre aquesta petició és proposen dues actuacions:
1. Resoldre l’accessibilitat del pas de vianants del passeig Fora
Muralla. Import, IVA inclòs: 6.600 €.

2. Fer a nivell el pas de vianants de la pujada de les Pedreres
mitjançant la construcció d’una plataforma elevada adequada
també a la circulació dels autobusos. Import, IVA inclòs: 11.260,73
€.
PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ:
1. Pas de vianants passeig Fora Muralla
2. Pas de vianants pujada de les Pedreres

6.600,00 €
11.260,73 €

