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Projecte d’urbanització de la Plaça del Pallol, Fase 1 

Un cop acabades les obres de construcció de l’estacionament soterrani procedeix la urbanització dels 
espais públics que en resulten al damunt.  

El corresponent projecte d’urbanització ja havia estat redactat pels arquitectes Manel Bosch / 
Montserrat Nogués. El que s’ha fet és desglossar-ne una primera fase adaptada a les disponibilitats 
pressupostàries. Aquesta primera fase abasta el carrer Sant Josep i la plaça pròpiament dita i deixa 
per a una posterior actuació la part dels carrers Talarn i Nou del Teatre. El projecte inclou l’habilitació 
d’uns espais soterrats per a instal·lacions a la part més propera a l’edifici consistorial. 

A l’àmbit afectat el projecte inclou els capítols habituals dels projectes d’urbanització: sanejament, 
aigua potable, pavimentacions i enllumenat públic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça del Pallol.  

Superfície 1.982,77 m2. 

Cost de l’obra 315.212,16€ 

Estat del projecte  

 

Obra finalitzada 

Autor del projecte Manel Bosch / Montserrat Nogués / arquitectes 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de la Plaça del Pallol, Fase 2 

L’objecte d’aquest projecte és el d’elaborar un projecte complementari al de la FASE 1 
Urbanització de la resta de la Plaça del Pallol, entre el límit de la 1a fase i el Carrer Nou del Teatre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça del Pallol. 

Superfície 618,00 m2. 

Preu del projecte 129.593,29€  

Estat del projecte  

 

Obra en tramitació administrativa per l’aprovació del projecte 

Autor del projecte Manel Bosch / Montserrat Nogués / arquitectes 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització Rambla Xavier Cugat 

L’objecte del projecte és la urbanització de la Rambla de Xavier Cugat per a millorar el paviment 
corresponent al sistema de places, parcs i jardins, i també, la millora de l’accessibilitat de les cruïlles 
més importants dels carrers perpendiculars a la rambla que la travessen per assegurar la mobilitat 
dels vianants d’acord amb les exigències mínimes de seguretat i accessibilitat aplicables en els 
projectes d’urbanització en el moment de la seva aprovació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Rambla Xavier Cugat,  Fontajau  

Superfície 5.323m2  

Cost de l’obra 278.966,03€  

Estat del projecte  

 

En execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació del projecte bàsic del pavelló poliesportiu PAV-2 situat a 
l’escola del CEIP Cassià Costal 

L’objecte del projecte, consisteix en l’adequació de la singularitat geotècnica del subsòl on s’ha de 
fonamentar l’edificació per a iniciar de nou el procediment administratiu d’adjudicació de les obres. 

Bàsicament, veure l’informe geotècnic de data setembre de 2014 elaborat per l’empresa Geocam. La 
presència d’argiles expansives en un de les capes del subsòl, la inestabilitat dels substrats de trànsit 
per a ser excavats sense problemes d’esllavissament, la resistència del terreny menor que la prevista.  

Incorporació del carril bici inclosa la instal·lació semafòrica i construcció de guals per a vianants en 
l’encreuament del carrer Barcelona amb el carrer de Pau Vila i Dinarès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Cassià Costal, 1 

Superfície 2.745,81m2. 

Cost del projecte 590.076,72€  

Estat del projecte  

 

En fase de liquidació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de reforma dels jardins de les Pedreres 

El projecte es farà amb dues fases i es pretén millorar les condicions d’utilització d’aquest 
espai,bàsicament, en dos aspectes: 

1. Millorar les seves qualitats com a itinerari de pas. 

Es proposa fer-hi un pas de paviment sòlid i estable, a tot al llarg de l’espai, sense tallar cap arbre,  un 
pas prou il·luminat i sense obstacles al paviment que connecti amb les vorades del passeig.  
2. Crear-hi un lloc d’estada prou equipat.  

La pavimentació d’una petita superfície i la instal·lació d’escomeses de sanejament, d’aigua potable i 
de subministrament elèctric per al muntatge d’una guingueta prefabricada amb una barra de bar, un 
petit magatzem i un servei higiènic adaptat. El projecte inclou també unes escales i una rampa per 
salvar el desnivell de prop d’un metre que hi ha entre l’esplanada i els paviments de la planta de dalt 
del Centre Cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Pujada de les Pedreres i del Passeig Fora Muralles 

Superfície Fase-1: 997,50m2 + Fase-2: 452,50m2  

Cost de l’obra 151.741,29€  

Estat del projecte  

 

Obra finalitzada, en procés de liquidació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de reforma de la Biblioteca de la Casa de cultura. Fase 1 

L’objecte d’aquest projecte és, l’habilitació definitiva com a biblioteca de l’antiga sala infantil de 
manera que, de moment, i a l’espera de posterior fases d’obra, pugui ser utilitzada, bé que amb 
limitacions d’espai, pel públic.  

Els reptes principals són dotar a la sala de les característiques i instal·lacions necessàries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça de l’Hospital.  

Superfície 200 m2 

Cost del projecte 116.985,10€ 

Estat del projecte i 
data 

Execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres complementàries Bisbe Sivilla 

L’objecte del projecte consisteix en delimitar un passeig longitudinal de la subfase-2 del projecte del 
Parc Central, que compren els espais a l’oest de la llosa de l’estació del TAV, des del carrer Bisbe 
Sivilla fins aquest passeig paral·lel al límit de la llosa, per tal de permetre el recorregut longitudinal del 
parc i alhora, poder donar servei a les diferents sortides d’emergència de la pròpia estació del TAV i 
de la futura estació soterrada d’autobusos i als accessos de l’aparcament soterrani projectat entre 
ambdues estacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Bisbe Sivilla 

Superfície 23.507,15 m2 

Cost de l’obra 832.501,89€  

Estat del projecte 

 

Obra finalitzada, en fase de liquidació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’espai formatiu Rosaleda, Parc de la Devesa 

L’objecte del projecte és la reforma de la banda dreta de l’edifici per a convertir-lo en un espai 
formatiu amb la particularitat de fer un accés directe als jardins de la Devesa. 

La intervenció que es preveu, es situa majoritàriament a l'interior de l'edifici, es basa en la 
redistribució dels espais existents per a facilitar el programa general de l’Espai Formatiu Rosaleda, 
amb la disposició de les instal·lacions bàsiques d’acord amb la normativa vigent. També contempla la 
modificació parcial de la configuració de la façana nord i sud del mateix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba ubicat entre els carrers Lluís Borrassà, Torre Rafaela i l’Av. 
Lluís Pericot.  

Superfície 5.323m2 espais lliures i vials + 1262m2 (pas sanejament c/ A.Canet) 

Pressupost 133.285,21€  

Estat del projecte  

 

Obra finalitzada, en procés de liquidació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’ascensor públic per a l’accés als habitatges de la Punta del Pi 

Els blocs del carrer Punta del Pi, tenen l’accés a traves d’una plataforma a la qual els vianants hi 
accedeixen per una escala encarada cap als sectors comercials i d’equipaments del barri. L’objecte 
del projecte consisteix en, col·locar-hi un ascensor per tal d’eliminar barreres arquitectòniques als 
veïns d’aquests edificis, per això s’ha de desmuntar l’escala actual i reconstruir-ne una de nova 
adaptada a l’espai resultant d’encabir-hi l’ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer de la Punta del Pi 

Superfície 5.323m2 espais lliures i vials + 1262m2 (pas sanejament c/ A.Canet) 

Cost de l’obra 59.624,93€  

Estat del projecte  

 

Obra en execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’ascensor públic al passatge Picapedrers 

El Passatge Picapedrers permet una comunicació directa, a peu, entre el parc de Vista-alegre i la part 
alta del carrer Isabel la Catòlica on hi ha l’Institut Vicenç Vives i l’Escola Joan Puigbert. Fa uns anys 
s’hi construí una escala per salvar el fort desnivell, d’uns 16 m. que hi ha entre els seus extrems. El 
passatge és el recorregut de comunicació més directe que hi ha entre els barris de Vista-alegre i Les 
Pedreres, per la qual cosa, és força utilitzat. El projecte hi preveu la instal·lació d’un ascensor com a 
part d’un itinerari adaptat entre ambdós barris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Entre c. Isabel la Catòlica i c. Vista Alegre 

Superfície 120 m2 

Cost de l’obra 113.092,87€  

Estat del projecte  

 

Obra en curs 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de la plaça Josep Pallach i Carolà 

El buit generat per la plaça és una oportunitat per oferir als ciutadans un espai d’estada, amb diferents 
possibles activitats i amb el màxim de polivalència en el seu ús (estada, bicicletes, reunions veïnals, 
actes diversos, parc infantil divers, etc...) 

El què es pretén és endreçar l’espai de la plaça amb un cert criteri formal i triant materials adients per 
a aquesta i els seus usos, i que el conjunt quedi ordenat. 

A nivell funcional, es busca resoldre la problemàtica que plantegen els veïns, i també oferir a la ciutat 
un espai obert viu dins la trama urbana de l’eixample. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça Josep Pallach i Carolà 

Superfície 2.350 m2 

Cost de l’obra 248.757,09 € 

Estat del projecte 

 

En procés de licitació  

Autor del projecte Cristina Capel Castells · Seguiment des del servei de Projectes ·Xisca 
Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de l’entorn de la biblioteca pública de l’estat. 
Sector B. 

Un cop acabades les obres de construcció de la nova biblioteca, s’ha de fer la urbanització dels 
espais públics de la corresponent Unitat d’Actuació. La urbanització ha de fer-se de forma conjunta 
entre l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Cultura com a propietaris de les parcel·les. Tant el 
Ministeri com l’Ajuntament han encarregat els corresponents projectes a l’equip d’arquitectes de 
l’edifici. Un cop aprovats per l’Ajuntament, els projectes seran licitats i adjudicats de forma 
independent.  

Actualment, els projectes es troben en fase de redacció i de seguiment per part de l’Ajuntament.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Emili Grahit, 4 

Superfície 4.418,20 m2 (3.205 m2 espais lliures + 1.213,20 m2 parcel·la municipal 

Cost del projecte 156.682,90 €  

Estat del projecte i data En execució 

Autor del projecte Lluís Morán / Sebastián Guerrico /arquitectes 

Promotor Ministeri de Cultura / Ajuntament de Girona 
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Construcció d’un nou pont sobre el riu Ter entre Sant Ponç i Pedret 

Des de fa uns anys, el Ministeri de Foment promou la construcció d’un nou pont sobre el riu Ter entre 
els barris de Sant Ponç i Pedret / Pont Major. Segons el conveni en el seu dia signat entre el Ministeri 
i l’Ajuntament el primer ha de fer-se càrrec de la construcció estricta del pont i, el segon, dels serveis 
afectats i dels accessos des d’ambdues ribes. 

Des del Servei de Projectes s’ha fet el seguiment de les obres. Ha calgut, per exemple, planificar el 
pas de xarxes d’aigua potable i gas pel pont. I s’ha hagut de planificar i adjudicar la col·locació de 
tubs per al futur pas d’altres serveis en substitució d’esteses aèries de diferents companyies 
elèctriques que actualment creuen el riu, línies de l’ADIF, FECSA-ENDESA i ELASA.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Emili Grahit 

Superfície 9.685,33 m2 

Cost de l’obra 910.632,82€ 

Estat del projecte  

 

 Obres acabades 

Autor del projecte PEDELTA. enginyeria 

Promotor Ministeri de Foment 
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Projecte de pista poliesportiva coberta al pati de l'escola Migdia 

El projecte preveu la construcció d'un cobert al pati, sense tancaments, en benefici, tant del col·legi 
durant l'horari escolar, com dels veïns o dels equips que l'utilitzin fora d'horari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Migdia 

Superfície 1.307,45 m2  

Cost de l’obra 310.031,20€ 

Estat del projecte  

 

Obra acabada 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’un ascensor públic al Grup d’habitatges Sant Daniel 

Es tracta del projecte de nova construcció d’un ascensor d’ús públic i una passera per salvar el 
desnivell que pateix el barri i que diàriament han de salvar els ciutadans. 

Es projecta una torre de formigó, dins la que hi circularà un ascensor, i una passera d’estructura 
metàl·lica que salvarà la distància de 26 metres que separen la torre del carrer en la seva part 
superior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Grup d’habitatges Sant Daniel 

Superfície 102,00m2  

Cost del projecte 293.817,47€  

Estat del projecte  

 

Obra acabada 

Autor del projecte Ricard Turon – seguiment: Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Reforma de la Central del Molí 

L’objecte del projecte consisteix en destinar la part de l’edifici que no acull les instal·lacions de la 
central elèctrica a unes dependències municipals a la planta entresòl - amb accés per la porta més 
propera al carrer del Perill - i un casal per a gent gran a les dues plantes superiors amb accés des de 
l’altra porta situada al costat de la mitgera sud de l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Sta. Clara, 13 

Superfície 982,05 m2  

Cost de l’obra 874.357,53€ 

Estat del projecte  

 

Inici d’obres en breu 

Autor del projecte Xavier Masgrau Dotras – seguiment Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Projecte d’urbanització de la Pujada Punta del Pi i entorn 

El projecte reformula el caràcter tant de l’espai reservat per a vehicles com el destinat a l’ús de 
vianants, amb la clara voluntat de revaloritzar un espai amb clares deficiències de qualitats espaials 
per a un correcte ús, i adaptabilitat als requeriments de necessitats diverses segons les condicions 
marcades davant de la supressió de barreres arquitectòniques. 

Es fluïdifiquen els recorreguts, i se’ls acompanya amb àrees d’estada quan aquests són destinats 
preferentment a vianants. 

La configuració geomètrica de l’entorn ajuda a configurar les noves geometries de l’espai en conjunt, 
donant peu a un diàleg entre les premisses de sortida i les preescripcions de base en la configuració 
de qualsevol àmbit objecte d’un nou espai públic recuperat i remodelat de la ciutat.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 
 

Fitxa tècnica 

Emplaçament C/ Ullastret i C/ Punta del Pí 

Superfície 3.163,86 m2 

pressupost En redacció 

Estat del projecte  

 

En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans - Xisca Salom Gaya 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de la unitat d’actuació número 6 – Domeny Oest 
espai lliure comprès entre el carrer de Bescanó i el carrer de Cartellà 

El projecte planteja la reformulació del caràcter de l’àmbit d’actuació per la proposta del projecte 
formulat, incloent en tota la seva àrea la percepció de conformar, configurar i dignificar un espai deixat 
a l’espera de la necessària actuació. 

Millorar l’espai urbà a través de la seva funcionalitat, aspectes tècnics i qualitat espacial. 

Crear un recorregut de continuïtat entre els diversos espais públics del barri, lligat a la seva 
singularitat en quant a ús i configuració física. 

La pavimentació es realitza bàsicament a través de paviments tous, alleugerint de densitat la 
superfície alhora que la seva percepció. Tan sols els connectors entre l’espai i voreres circumdants es 
materialitzen a través del panot de graveta de riu.  

La xarxa de sanejament contemplada per a la major part de l’àmbit d’actuació és a través de sistemes 
drenants, sanejant així el terreny de forma més natural, mantenint la seva permeabilitat i augmentant 
el potencial d’un correcte funcionament de la plantació que estructura l’espai.  

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Espai lliure comprès entre el carrer de Bescanó i el carrer de Cartellà 

Superfície 2.074,22 m2  

Cost de l’obra 67.013,43 € 

Estat del projecte  

 

En execució 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Modificació del Projecte d’urbanització a la Frontissa de Santa Eugènia 
(Àmbit 2) 

Dins la Frontissa de Santa Eugènia es fa un desglossament corresponent a quatre subàmbits, en 
sentit sudnord: la zona descrita al sud del passeig d’Olot (àmbit4), des del passeig d’Olot fins el carrer 
de Maçana (àmbit3), des de c. Maçana fins Av. Santa Eugènia (àmbit2), i finalitzant (àmbit1) des del 
carrer de Sta. Eugènia a la sèquia Monar. 

En el present projecte, corresponent a l’àmbit 2, es suma un altre subàmbit que no es troba dins del 
projecte general de la Frontissa. Es tracta de la urbanització de 4 pistes de petanca situades a la 
Plaça Santa Eugènia, que es troba a l’est de l’àmbit general del projecte. 

L’obra consistirà en la urbanització de tot l’àmbit descrit anteriorment com a àmbit 2, que inclou: 
demolició dels paviments actuals, pavimentació tant de vials, voreres i aparcaments, dotació de les 
xarxes d’aigües pluvials, aigua potable, soterrament de les xarxes aèries existents, enllumenat públic, 
subministrament i plantació de vegetació, dotació dels elements de mobiliari urbà i senyalització; així 
com la construcció de les 4 pistes de petanca situades a la Plaça Santa Eugènia.  

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Frontissa de Sta Eugènia des del C. Maçana fins l’Av. Santa Eugènia. 

Superfície Total: 12.541,97m2 // Àmbit 2: 12.006,84 m2 // Plaça Sta Eugènia: 535,13 
m2 

Cost de l’obra 1.326.750,11 € 

Estat del projecte  

 

Obra acabada 

Autor del projecte GAR Arquitectura, S.L.P. · Seguiment des del Servei de Projectes · Xisca 
Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’obres d’adequació de locals per a Centre de distribució 
d’aliments. Espai Jove i Centre de Dia. 

Redistribució d’un local de 1.500 m² situat al barri de Can Gibert del Pla per a destinar-lo a Centre de 
dia, Espai jove i Centre de distribució d’aliments a petició de l’àrea de Serveis Socials, habitatge i 
Cooperació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Can Gibert del Pla 

Superfície 1.500,00 m2 

Cost de l’obra 240.870,00. € 

Estat del projecte 

 

Obra acabada, en fase de liquidació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Joaquim Roura 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de reforma de la Biblioteca de la Casa de cultura. Fase 2 

Un cop redactat i licitat el projecte corresponent a la Fase-1 correspon la redacció de la Fase-2. 
Consisteix en completar l’adequació dels locals de l’antiga biblioteca provincial com a biblioteca 
municipal de barri segons els requisits del Servei de Biblioteques. Especial importància hi tenen les 
instal·lacions, sobretot pel que fa la les instal·lacions de ventilació i clima que s’ha de mirar que siguin 
molt silencioses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça de l’Hospital.  

Superfície 1.689,45 m2 

Pressupost € 

Estat del projecte  

 

Redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de rehabilitació edifici antic Cinema Modern 

Un cop determinat el pla d’usos a instal·lar dins de l’edifici, s’ha començat a treballar en la 
rehabilitació del cos arquitectònic del carrer Nou del Teatre, sobretot pel que fa als requisits de 
reforma i consolidació estructural necessaris per a la implantació del programa que haurà d’assumir 
l’edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Nou del Teatre  

Superfície 1.860,30 m2 

Pressupost € 

Estat del projecte  

 

Redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de marquesines a les estacions ferroviàries de Girona 

L’objecte d’aquest sistema de marquesines és doble: 

- D’una banda es tracta de configurar un nou element exterior de connexió entre les estacions 
del TAV i del tren convencional que substitueixi i permeti eliminar l’actual túnel tacat que és 
molt inapropiat des del punt de vista urbanístic. 

- De l’altra, es tracta d’introduir un element arquitectònic potent capaç d’ordenar, caracteritzar i 
identificar els nous accessos al conjunt i la plaça que hi resulta. 

 

  

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba ubicat entre les estacions de rodalies i del AVE. 

Superfície 1.403,91 m2 

Pressupost En redacció 

Estat del projecte 

 

En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes · Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de millora de l’espigó de Pedret i creació d’un accés al marge 
dret del Ter 

El Projecte de Millora de l’espigó de Pedret i creació d’un accés al marge dret del riu Ter, proposa 
donar compliment als següents objectius: 
- Crear una estructura i subestructura superposades a l’existent que pretenen connectar i, alhora, 
servir d’eina de diàleg amb les estructures existents  

- Entendre l’indret en conjunt com un espai límit i connector entre la ciutat i el medi natural 

- Regenerar un espai i l’ús que se’n fa a través d’una intervenció de neteja i reestructuració. 

- Obtenir un espai públic que millori la qualitat urbana i les necessitats de l’entorn 

Ambdues intervencions es plantegen com elements dipositats a sobre de l’existent, com a “grapes” 
que lliguen però no transmuten els entorns a connectar. 

 

   

            

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba ubicat a la llera dreta del Ter, en el passeig  de Pedret 

Superfície 25,77 m2 de l’escala i 21,74 m2 de l’embarcador 

Pressupost 23.198,12 €  

Estat del projecte  

 

En execució 

Autor del projecte Servei de Projectes · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de la MPGOU 28 – C/Lluís Borrassà 

L’objecte del present projecte consisteix en la redacció del projecte d’urbanització i condicionament 
dels espais verds – carrer Lluís Borrassà i vorera Av. Lluís Pericot així com el talús comprès entre 
ambdós carrers. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba ubicat entre els carrers Lluís Borrassà, Torre Rafaela i l’Av. Lluís 
Pericot.  

Superfície 5.323m2 espais lliures i vials + 1262m2 (pas sanejament c/ A.Canet) 

Pressupost 352.854,78€  

Estat del projecte  

 

Obra finalitzada 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 

 



Àrea d’Urbanisme i Activitats 

Projectes urbanístics. Any 2015. Ajuntament de Girona 

Pla de Xoc de la Devesa 

L’objecte del present projecte consisteix en la redacció del projecte millora de la pavimentació i 
l’accessibilitat en el vial perimetral de la Devesa. 

    

  

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba a l’actualment ja existent Parc de la Devesa a la zona del 
vial perimetral que separa la Devesa del bosc de ribera i el propi riu Ter en 
el seu marge dret.  

Superfície 3.000 m2 

Pressupost 197.097,26 € 

Estat del projecte  

 

Obra en procés de licitació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 

 

 

 



Àrea d’Urbanisme i Activitats 

Projectes urbanístics. Any 2015. Ajuntament de Girona 

 

Projecte de creació d’un itinerari de natura accessible al Parc de les Ribes 
del Ter 
Aquesta actuació s’inclou al projecte NATUR’ACC, cofinançat pel programa POCTEFA 2007-2013 de la Unió 
Europea.  L’objectiu del projecte és crear una oferta turística de natura, sostenible i accessible, a l’eix 
transfronterer Girona-Perpinyà. 

El projecte consisteix en un itinerari accessible que aprofita en part elements existents del parc com és 
l’aparcament, el camí d’accés al pont, i el camí ja existent i consolidat paral.lel al riu que es troba a cota del peu 
de les escales del pavelló. El camí proposat connecta aquest camí ja existent amb la riba del Ter a través de 
dues rampes d’un màxim d’un 6% de pendent, creant així un nou circuit d’aproximadament 1Km de llargada de 
topografia pràcticament plana. Aquest camí té un ramal que l’acosta fins a la vora del Ter, on hi ha el moll de 
formigó existent i l’escultura – mirador permetent així el contacte més proper al riu. Per altre costat, aquest camí 
connecta amb els itineraris ja existents a la vora del Ter tant cap a l’Est (Sarrià) com cap a l’Oest (Domeny i 
Deveses de’n Bru), la qual cosa el fa encara més interessant. 

           

    

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba a l’actualment ja existent Parc de les Ribes del Ter, 
concretament s’ubica a la zona de prat existent entre el pavelló de Fontajau 
i la riba esquerra del Ter, limitat a l’Oest pel pont de l’Avinguda Josep 
Tarradelles i a l’est la zona de bosc de ribera existent.  

Superfície 4.856,00m2 

Pressupost 107.433,67 € 

Estat del projecte  

 

Obra finalitzada 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització del carrer de Sant Daniel i entorns del Monestir 

Aquest projecte té com a principal objectiu la re-urbanització del carrer de Sant Daniel des de l’àrea 
de davant dels jardins del doctor Figueras, fins al monestir de Sant Daniel incloent tots els carrers que 
envolten el monestir, així com el carrer del Segle XVI. Es preveu la renovació i/o instal.lació dels 
serveis i infraestructures necessàries. Es preveu la seva realització en dues fases d’obra. 

 

      

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba dins la Vall de Sant Daniel. Es tracta del carrer principal 
d’accés a la vall que la connecta amb Girona. L’actuació es proposa al llarg 
de tot el carrer des de l’àrea de davant dels jardins del doctor Figueras, fins 
al monestir de Sant Daniel incloent tots els carrers que el volten, així com el 
carrer del Segle XVI. 

Superfície primera fase de l’obra (sub-àmbits 3A i 3B): 3.897,18m2 

Pressupost 1.260.290,41 €  

Estat del projecte i data Projecte Aprovat inicialment 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 



Àrea d’Urbanisme i Activitats 

Projectes urbanístics. Any 2015. Ajuntament de Girona 

 

 

Avanç del Pla Especial de la Devesa 

Aquest document té la consideració de pla especial urbanístic per donar compliment a la moció aprovada per 

unanimitat en el ple del 14 de novembre de 2011 per a la regulació dels criteris generals de desenvolupament del 

parc de La Devesa, en relació a la restauració de l’àrea donada la seva importància patrimonial, en relació als usos 

que s’hi desenvoluparan, especialment el de parc urbà, i en relació a la seva importància ecològica-paisatgística. 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament El seu àmbit correspon al Parc de la Devesa i els espais que el relacionen 
amb els espais fluvials que hi llinden i a la connexió amb la ciutat. 

Superfície 435.117’79 m2 

Estat del projecte Pla especial prevista la seva aprovació inicial Maig 2016 

Autor del projecte Servei Planejament i Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Pla Integral del Sector Est 

La redacció d’un Pla Integral pel Sector Est es un acord del ple municipal amb l’aprovació del tots els representants 
polítics. Sorgeix de la necessitat de dissenyar noves formes intervenció per abordar situacions i problemàtiques 
que són complexes i que tenen causes multidimensionals. La redacció del Pla Integral del Sector Est (PISE) es 
una aposta per impulsar una actuació integral de l’àmbit local i de forma conjunta entre tots els agents implicats, 
que ofereixi respostes globals a les necessitats de la població, generant noves mesures que facin de motor i 
palanca en la transformació dels barris. L’objectiu general és donar resposta a les necessitats més urgents 
mitjançant la millora dels serveis i el impuls de la transformació integral del sector est i la seva cohesió amb la resta 
de la ciutat. 

Primera actuació prevista: Pavimentació del Carrer Pruner 

  

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit es troba ubicat al sector est que inclou els barris de Vilarroja, Grup 
Sant Daniel, Masramada i Font de la Pòlvora. Una primera actuació 
projectada és la del carrer Pruner que és un carrer curt que se sitúa a 
l’entrada del barri de Font entre l’escola i el torrent, just després de la corba 
de l’Avinguda de la Font entrant al barri. És un carrer sense sortida, de molt 
poca longitud, 30 metres en total, que dona accés als portals 2 i 4 del bloc 
de pisos existent davant el torrent de la Font de la Pòlvora.  

Superfície 260m2 

Pressupost Aprox. 50.000 €  (a l’espera de redactar el pressupost definitiu del projecte) 

Estat del projecte  Projecte redactat falta redacció del pressupost i aprovació 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de remodelació de la placeta de l’Ateneu Eugenienc al Carrer de 
Montseny 

El projecte planteja la reformulació del caràcter de l’àmbit d’actuació, pretén configurar i dignificar un 
espai més amable en vers els usuaris actuals i els potencials, afavorir un lloc de relació, d’estada i 
activitat lligada al barri. 

Millorar l’espai urbà a través de la seva funcionalitat, aspectes tècnics, i qualitat espacial, integrant 
alhora certs elements que condicionen considerablement la seva actual i futura configuració com són 
la presència destacada del Centre de Transformació i el quadre d’enllumenat que l’acompanya en el 
seu emplaçament. 

El seu dimensionat mínim com a espai públic es veu lligat a tot l’entorn propi de l’Ateneu, així com al 
perllongament d’aquest fins el carrer de Maçana, fet que el dignifica i connecta a la xarxa d’espais 
lliures del barri i conseqüentment a la de la ciutat de la què forma part. 

La pavimentació es realitza bàsicament en un sol material, la llosa de formigó. La llosa de formigó és 
el material que ho envolta tot. És el material i color base que s’estén com un continu, atorgant 
homogeneïtat en la seva extensió amb les recents actuacions a la Frontissa i servint d’entroncament 
amb l’existent i amb les façanes que el delimiten.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Espai de placeta davant l’Ateneu Eugenienc, al Carrer de Montseny  

Superfície 404,62 m2  

Cost de l’obra 26.972,31 € 

Estat del projecte  

 

En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’arranjament de l’entorn immediat de l’església de Sant Pau 

En aquest treball de base s’incorporen, de forma necessària i lògica, l’adequació de guals i accessos, 
així com de tots els desnivells accidentals (escossells, tapes de registre, ...) existents en l’àrea objecte 
de l’actuació. 

Els materials de pavimentació se simplifiquen i s’integren en la imatge unitària ja existent de tot 
l’espai, l’asfalt. La vorada es manté i alhora delimita clarament l’àmbit d’actuació. 

Aprofitant quasi la totalitat de l’arbrat existent, menys el que interfereix en la circulació de vianants, es 
generen espais “tous” que atorguen a la plaça d’una imatge més acollidora, sense interferir en les 
activitats i usos que ara s’hi puguin desenvolupar. 

Es pretén conferir a la plaça d’un caràcter renovat, tot i tractar-se d’una intervenció de mínims. 

El mobiliari proposat es distribueix en tota l’àrea d’intervenció, afavorint àrees d’estada, espera, de 
confluència, de pas i d’activitat, i queda definit en la documentació gràfica del present document.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Plaça de l’església de Sant Pau 

Superfície 1.348 m2  

Pressupost Pressupost:  42.225,36 € 

Estat del projecte  

 

Obra acabada 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de defensa hidràulica en el tram comprès entre el Pont de la 
Barca i el Pont de l’avinguda de França, i recorregut de continuïtat a la 
vora del riu Ter 

Aquest projecte planteja el desenvolupament de la defensa hidràulica per a períodes de retorn de 500 
anys en el tram indicat, alhora que l’arranjament i condicionament del recorregut lineal al llarg del riu 
Ter i a peu del mur de defensa conjuntament amb la resolució i connexió de l’entroncament amb les 
escales d’accés a ambdós ponts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Entorn entre el Pont de la Barca i el Pont de l’avinguda de França 

Superfície 1.133 m2 

Pressupost adjudicat En redacció 

Estat del projecte  

 

En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’accés per a vianants al Pavelló de Palau 

Es proposa possibilitar la connexió entre dos espais clarament diferenciats i separats per un 
considerable desnivell. L’accés es materialitza a través d’una escala plantejada, a més d’en termes de 
seguretat, com no solament un lloc de pas si no com un espai alhora d’estada, de descans i de 
caràcter transitori entre àrees d’ús substancialment diferenciats. 

Millorar l’espai urbà a través de la seva funcionalitat, aspectes tècnics i qualitat espacial. 

Crear un recorregut de continuïtat entre els diversos espais. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Pavelló de Palau, accés des de la cantonada del Carrer Josep Aguilera Martí i 
Pujada de la Creu de Palau 

Superfície 544,34 m2  

Pressupost En redacció 

Estat del projecte  

 

En redacció 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · Xisca Salom 

Promotor Ajuntament de Girona 

 


