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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. 

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 350.409,14€ 

Estat del projecte  

 

Obra finalitzada i rebuda.  

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 134.473, 80€, adjudicat per 92.686,00€  

Estat del projecte  

 

Obra en execució 

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 2.745,75m2  

Cost de l’obra 280.041,03€  

Estat del projecte  

 

Obra acabada i recepcionada. En tramit preus contradictoris 

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 984.225,85€  

Estat del projecte  

 

En fase de licitació 

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 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.  

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 de l’obra 148.639,78€ 

Estat del projecte i data Obra acabada, recepcionada i liquidada 

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 Parc de la Devesa 

Superfície 133,20m2 

Cost de l’obra 134.741,71€  

Estat del projecte  

 

Obra acabada i recepcionada pendent de liquidar 

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 18m2  

Cost de l’obra 60.495,08€  

Estat del projecte  

 

Obra acabada, recepcionada i liquidada 

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. S’ha instal·latat 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 116.986,40€  

Estat del projecte  

 

Obra acabada pendent de recepció i liquidació 

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 

 

Obra en execució 

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

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 fet la urbanització dels espais 
públics de la corresponent Unitat d’Actuació. La urbanització s’ha realitzat de forma conjunta entre 
l’Ajuntament de Girona i el Ministeri de Cultura com a propietaris de les parcel·les.  

 

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 182.826,48 €  

Estat del projecte i data Obra acabada, recepcionada i liquidada 

Autor del projecte Lluís Morán / Sebastián Guerrico /arquitectes 

Promotor Ministeri de Cultura / Ajuntament de Girona 
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Reforma de la Central del Molí per casal de gent gran 

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 917.486,70€ 

Estat del projecte  

 

Modificat per canvi de projecte 

Autor del projecte Xavier Masgrau Dotras – seguiment Carles Lloret 

Promotor Ajuntament de Girona  
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Projecte d’acondicionament per a oficines municipals a l’edifici de la Central 
del Molí 

El projecte consisteix en la reforma i rehabilitació de l’edifici de la central hidroelàctrica del Molí, situal al 
nº13 del carrer Santa Clar, destinat a oficines municipals a la planta aentresòl, primera i planta segona. A 
la planta baixa es planteja mantenir totes les instal·lacions elèctriques de la central del Molí, però 
millorant l’accessibilitat per poder ensenyar l’espai al públic, de manera restringida. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Sta. Clara, 13 

Superfície 810,44 m2  

Cost de l’obra 1.245.615,68€ 

Estat del projecte  

 

En tràmit d’aprovació 

Autor del projecte David Codinach i Sala – seguiment Carles Lloret Nadal 

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  Obra acabada i pendent de liquidar 

Autor del projecte Servei de Projectes Urbans · 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 243.760,72. € 

Estat del projecte Obra acabada pendent de repassos i pendent de liquidar 

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 tràmit d’aprovació 

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, i 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. Començarà l’execució en breu 

Autor del projecte Servei de Projectes · Xisca Salom 

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 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 



Àrea d’Urbanisme i Activitats 

 Projectes urbanístics. Any 2016. Ajuntament de Girona 

 

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 
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Projecte de carril bicicleta al carrer Santa Eugènia, des de el c/. Nou fins la 
Travessia del Carril 

Construcció d'un carril bici bidireccional al carrer Santa Eugènia, des del Parc Central fins al carrer Nou. 
 
El projecte defineix la xarxa ciclable del tram entre la Travessia del Carril i el carrer Nou amb la següent 
tipologia: 
 
Tram del carrer Santa Eugènia entre Travessia del Carril i la Plaça Marqués de Camps: Carril bicicleta en 
vorera com a continuació del que està senyalitzat en el tram anterior del carrer Santa Eugènia. Comporta 
la supressió d'un carril de circulació. 
 
Plaça Marqués de Camps: L'itinerari del carril bici transcorre per l'interior de la plaça per tal de compactar 
els passos amb els dels vianants. Es preveu una anella central en què vianants i ciclistes comparteixen 
espai. Continua l'itinerari cap al carrer Nou amb el carril bici en vorera i un nou pas que travessa 
l'avinguda de Jaume I cap al carrer Nou. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Carrer Sta. Eugènia des de c. Nou fins la Travessia del Carril 

Superfície 1.629,78 m2 

Pressupost adjudicat 203.983,01 € 

Estat del projecte  

 

Obra en execució 

Autor del projecte Mª Mercè Corominas Noguera 

Promotor Ajuntament de Girona 
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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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 actuació prevista és 
l’arranjament de la zona verda central propera a la “xurreria” com a plaça. 

Superfície Aprox. 1900m2 

Pressupost A l’espera de redactar el pressupost definitiu del projecte 

Estat del projecte  Projecte en redacció. Estudis previs realitzats. 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte executiu de connexió del carril bici de Pont Major a Campdorà – 
Fase I 

El present projecte té per objecte la creació d’un tram de parc lineal amb la construcció d’un 
carril bici a les vores del Ter a l’àmbit de Pont Major. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit d’intervenció es situa a l’alçada del barri de Pont Major de Girona. Sempre al marge 
dret del riu Ter, en paral·lel al canal de l’Aurora, i tocant la zona més propera a l’àmbit urbà. 

Superfície aproximada d’unes 3.5 ha 

Pressupost de 
contracta 

177.024,66€ IVA inclòs 

Estat del projecte  

 

Obra en liciitació 

Autor del projecte Martí Franch, Tècnic agrícola i Paisatgista 

Promotor Ajuntament de Girona 

Seguiment  del 
projecte 

Clara Jiménez Xiberta, Arquitecta i Paisatgista municipal 
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Projecte de connexió del carril bici de Pont Major a Campdorà – Fase II: tram 
rampa des del Pont de l’Aigua 

L’àmbit d’intervenció troba en l’àmbit continu del projecte fase1 a l’arribada al Pont de l’Aigua. L’àrea de 
projecte es caracteritza per una secció amb dos cotes diferenciades. La cota baixa és l’actual llera del 
riu, de secció tova i caràcter poc  accessible, amb vegetació molt frondosa i un corriol existent. La cota 
superior té una secció dura en passeig a mode de balcó sobre el Ter, on el recorregut fa un gest per 
esquivar la benzinera i connectar amb el camí de sortida de Girona. 
Tenim per tant un carril bici que arriba a una zona poc accessible creant un cul de sac, obligant a 
vianants i ciclistes a desfer el recorregut i conviure amb els cotxes a la cota superior amb una secció no 
preparada a dia d’avui a tal efecte fins poder enllaçar amb el camí de Campdorà. 
La proposta formalitza aquesta nova connexió entre els dos nivells a través d’un camí en rampa utilitzant 
la construcció d’una escullera paral·lela al recorregut 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit d’intervenció es situa a l’alçada del barri de Pont Major de Girona. A la llera del 
marge dret del riu Ter, després del pont de l’Aigua, darrera la benzinera del Pont Major. 

Superfície aproximada d’unes 3.500m2 

Pressupost de 
contracta 

216.658,58€ IVA inclòs 

Estat del projecte  

 

Aprovat inicialment, en procés d’aprovació definitiva 

Autor del projecte Martí Franch, Tècnic agrícola i Paisatgista 

Promotor Ajuntament de Girona 

Seguiment  del 
projecte 

Clara Jiménez Xiberta, Arquitecta i Paisatgista municipal 
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Projecte d’urbanització del carrer Pruner 

Pavimentació del Carrer Pruner, L’actuació es porta a terme arrel dels resultats dels procès participatiu 
del barri de Font de la Pòlvora que va escollir aquest projecte. Aquest projecte té com a objectiu la 
millora de la pavimentació del carrer Pruner. Donades les limitacions del pressupost es preveu únicament 
construir el servei de sanejament nou per la evaquació de les aigües pluvials. La resta de serveis no es 
modificaran. 

   

 

 

 

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 adjudicat 38.481,12€ 

Estat del projecte  Obra adjudicada a Rubau Tarrés, inici d’obra en breu 

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.Rebut informe favorable de l’ACA. 

Autor del projecte Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Obres d'arranjament de la barana sobre el pont de la Riera del Polvorí a Sant 
Daniel 

En data 22 de Juliol de 2015 es va produir un foc virulent a la zona de les Pedreres, i per a les tasques 
d'extinció del mateix els bombers varen haver d'accedir pel camí dels Àngels, a Sant Daniel, havent de 
travessar el pont que passa sobre la riera del Polvorí, i agafar la corba en direcció a les Pedreres en 
aquest encontre de camins. El pas dels camions donada la seva amplada i llargada, va malmetre i 
obligar a desmontar la barana que protegia envers la riera. Històricament en altres ocasions, i per altres 
motius similars, la barana del pont ha patit desperfectes donades les limitacions d'aquest creuament. Els 
veïns varen fer una petició a l'àrea de Sostenibilitat per a què s'arreglessin els desperfectes. L’àrea 
d’Urbanisme va portar a terme la contractació de les obres d'arranjament de la barana sobre el pont de la 
Riera del Polvorí a Sant Daniel, per garantir la segueretat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Camí dels Àngels, barri de Sant Daniel, Girona  

Pressupost adjudicat (amb IVA) 15.071,63€ 

Estat del projecte  Obra executada per Jaume Servosa Oliveras SL 

Autor del projecte Clara Jiménez Xiberta, arquitecta i paisatgista municipal 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Reforma de diversos espais de contenidors a diferents punts de la ciutat  

 

1 Passeig General Mendoza - 2 Pujada Alfons XII - 3 Gran Via de Jaume I – Rambla Ramón Folch 

4 Carrer Albí – Pujada Creu de Palau - 5 Avinguda Lluís Pericot – Església de Sant Josep – 

6 Carrer Sant Gregori, 89 - 7 Carrer Sant Gregori, 150 - 8 Carrer 1r de Maig - Vilaroja 

9 Carrer Àngela Bivern - Montjuïc 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Diversos espais de tota la ciutat                        

Estat del projecte  Entregat a l’àrea de Sostenibilitat per a la seva execució des d’aquesta àrea 

Autora del projecte Clara Jiménez Xiberta, Arquitecta i Paisatgista municipal 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte bàsic d’espai lliure a la urbanització Torre Rafaela I 

Projecte de parc en l’espai lliure de l’urbanització Torre Rafaela I. Redactat pels serveis tècnics 
municipals el projecte bàsic, que resol els dificils condicionants topogràfics de la ubicació, amb un parc 
que proposa tota una sèrie d’itineraris per a vianants, fent possible també un itinerari accessible, i tota 
una sèrie d’espais de joc i estada, amb plantació de nova vegetació. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Torre Rafaela I – Espai lliure situat a l’illa formada per l’avda Pericot – carrer Migdia – Pujada 
de la creu de Palau – carrer Emília Xargay – carrer Mª Josepa Arnall 

Superfície 13.069 m2 

Estat del 
projecte  

Projecte bàsic redactat pels serveis tècnics municipals.  

Projecte executiu pendent de redacció per la propietat de l’espai lliure. 

Autor del 
projecte 

Clara Jiménez Xiberta, Arquitecta i Paisatgista municipal 

Promotor Propietat privada de l’espai lliure & Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització de la vorera Oest del carrer Tossa d’Alp · PMU del 
carrer Tossa d’Alp 

El sector delimitat del PMU està situat al sud i a l’oest respectivament dels carrers Pugsacalm i Tossa 
d’Alp, al barri de Montilivi. El seu àmbit territorial és el grafiat als plànols del document i correspon a 
l’àrea afectada per la modificació de la traça del carrer Tossa d’Alp que proposa el PG vigent. Té una 
superfície de 2.970 m2.  

Un dels objectius del PMU és completar l’urbanització de part de la vorera i l’adequació dels espais 
lliures del sector, la qual cosa es farà amb aquest projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament carrers Pugsacalm i Tossa d’Alp, al barri de Montilivi 

Superfície 2.970 m2 

Pressupost de contracta 32.009,38 € 

Estat del projecte  Redactat. Falta aprovació. 

Autor del projecte Clara Jiménez Xiberta, Arquitecta i Paisatgista municipal 

Promotor Ajuntament de Girona 
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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 163.590,73 € 

Estat del 
projecte  

Obra acabada, recepcionada i liquidada 

Autor del 
projecte 

Servei de Projectes · Clara Jiménez Xiberta 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte d’urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística 116: 
C/ Barcelona - Avellaneda - Clínica Girona 
El present projecte defineix la urbanització de les 3 àrees discontinues que s'executaran en dues fases 
diferenciades en el temps: 
FASE 1 
- el subàmbit "a" correspon a la part majoritària de l'actuació que inclou la urbanització de la zona del 
carrer Barcelona i la plaça pública situada a cavall entre els polígons 116 i 117. D'aquesta manera es 
projecta una solució unitària i concordant per ambdós polígons però de manera que al pressupost del 
projecte que es presenta només s'inclou la superfície que correspon a l'àmbit del polígon 116. En el 
document presentat s'hi s'inclou també el corresponent projecte d'enderrocs de les edificacions existents 
en aquest àmbit. 
- el subàmbit "b" corresponent al tractament del Bosc de la Avellaneda. 
FASE 2 
- el subàmbit "c" corresponent al solar del C/ Joan Maragall on actualment hi ha la seu de la Clínica 
Girona, si bé té la obligació establerta per la modificació de realitzar unes obres corresponents a 
l'ampliació de la vorera, aquestes obres no es podran executar fins que la Clínica s'hagi instal·lat a la 
nova seu i s'hagi fet l'enderroc i com a mínim feta l'estructura de la nova edificació de la finca de Joan 
Maragall. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament La delimitació del polígon d'actuació urbanística PAU 116 (BAC), té caràcter discontinu 
conformat per tres subàmbits; l'anomenat "a" correspon a la part sud de l'anterior PMU 13 
C/Barcelona que té una superfície de 25.813 m2, l'anomentat "b" correspon al parc de la 
Avellaneda que té una superfície de 19.214 m2 i, finalment, l'anomenat "c" correspon al solar 
del C/Joan Maragall i que té una superfície de 1.702 m2.  

Superfície 46.729 m2 

Pressupost 
(IVA inclòs) 

FASE 1: 5.564.877,19€ (àmbits a i b) +  245.144,11€ (obres d'enderroc) 

FASE 2: 168.118,61€ (àmbit c) 

Estat del 
projecte  

En procés d’aprovació. 

Autor del 
projecte 

Jordi Font, Arquitecte   

Seguiment del 
projecte 

Clara Jiménez Xiberta, Arquitecta i Paisatgista municipal 

Promotor Ajuntament de Girona 
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Projecte de la Via Verda entre Girona i Sarrià de Ter · TRAM ENTRE PK.3.400 
I PK.5.900 

L’objecte d’aquest document és dissenyar, definir, descriure i valorar les obres necessàries per a la 
construcció de la Via Verda entre Girona i Sarrià de Ter. El promotor del projecte és el Consorci de les 
Vies Verdes de Girona. 
L’àmbit de les obres està situat entre l’extrem nord del nucli urbà de Girona (alçada Hospital Josep 
Trueta) fins al Carrer Major de Sarrià de Ter. Es preveu condicionar un tram de 2.500 metres de longitud 
de Via Verda per connectar els municipis de Girona i Sarrià de Ter, amb l’objectiu de facilitar i garantir la 
seguretat als usuaris. 
Per connectar els dos municipis, es proposa un traçat pel marge esquerre del riu Ter que discorre 
paral·lel al riu per camins existents, creuant les rieres Bullidors, Xunclà, de la Rasa i de la Garriga, fins a 
entrar en el terme municipal de Sarrià de Ter. L'itinerari segueix per l’avinguda França (NII-a) fins arribar 
al Carrer Francesc Cambó (Pavelló municipal d’esports de Sarrià de Ter) on segueix fins a l’entrada del 
Carrer Major de Sarrià de Ter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit de les obres està situat entre l’extrem nord del nucli urbà de Girona (alçada Hospital 
Josep Trueta) fins al Carrer Major de Sarrià de Ter. 

Superfície Aprox 8.000 m2 

Pressupost 185,875.41€ 

Estat del 
projecte  

Obra acabada. Falta fer l’arribada del camí a la zona del carrer de l’Esport, prevista en breu. 

Autor del 
projecte 

Martí Sels, enginyer del Consorci de les Vies Verdes  

Revisat i completat per Clara Jiménez Xiberta, arquitecta i paisatgista municipal 

Promotor Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
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Proposta de connexió del carril bici Girona-Celrà 
 
Es tracta de la proposta inicial que connecta el carril bici des del barri de Pont Major, travessant 
Campdorà, fins al límit amb el terme de Celrà. El carril aprofita la traça actual del camí existent paral·lel 
al riu Ter, el qual arriba fins al Pla de Campdorà. Allà travessa el pla i es connecta amb el carrer asfaltat 
paral·lel a la via del tren.   
Resoldre la connexió entre els municipis de Girona i Celrà en bicicleta obriria la oportunitat de connectar 
amb l’Empordà per aquesta banda del territori, ara impossible de fer en carril bici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit de les obres està situat entre l’extrem nord del nucli urbà de Girona a l’alçada del 
Pont Major, passant paral.lel al riu Ter, fins a Campdorà on s’arriba al límit del terme amb 
Celrà. 

Superfície Aprox 9.500m2 

Pressupost de 
contracta 

498.700,48 € 

Estat del projecte  Memoria valorada i plànols acabats i entregats per a subvenció 

Autora projecte Clara Jiménez Xiberta, arquitecta i paisatgista municipal 

Promotor Ajuntament de Girona i Ajuntament de Celrà 
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Projecte d’ampliació de la via verda del carrilet en el seu pas per sota la 
carretera GIV-6703 al Terme municipal de Girona 

La proposta té per objectiu l'ampliació de la via verda en el seu pas per sota la carretera GIV-6703, just 
abans de l'arribada de la via verda a la zona del parc científic i tecnològic de la Universitat de Girona. La 
zona d’actuació és la de més usos de tots els 125km de vies verdes que existeixen a la demarcació de 
Girona i es tracta d'un pas estret amb visibilitat nul·la i en el que ja hi han hagut diversos accidents. 
L'objectiu és passar dels 2,5 a 5 metres d'amplada en la zona de pas sota la carretera i just en els metres 
anteriors i posteriors. 
L'ajuntament de Girona, l'ajuntament de Perpinyà i el Consorci de les Vies Verdes de Girona són socis 
del projecte NATUR'ACC, projecte transfronterer que té com a objectiu la creació d'una oferta turística 
accessible i de natura a les dues ciutats. Aquesta actuació de millora de la seguretat i l'accessibilitat a les 
vies verdes s'engloba dins d'aquest projecte, finançat amb fons FEDER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit de les obres està situat entre l’extrem sud del nucli urbà de Girona a l’alçada del 
Parc Tecnològic de la Creueta 

Superfície Aprox 9.500m2 

Pressupost de 
contracta 

15.773,38 € 

Estat del projecte  Obra acabada 

Seguiment del 
projecte 

Clara Jiménez Xiberta, arquitecta i paisatgista municipal 

Promotor Consorci de les Vies Verdes de Girona 
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Projecte de millora de la seguretat ciclista a la rotonda de la Plaça de Salt, al 
terme municipal de Girona 

Es tracta de la proposta inicial per a la millora de la seguretat dels ciclistes en el moment de travessar les 
rotondes de circulació. En aquest cas concret es proposa estudiar la rotonda de la Plaça de Salt per 
integrar-hi el carril bici de forma segura per als usuaris de la bicicleta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament L’àmbit de les obres està situat a la Rotonda de la Plaça de Salt, a Girona 

Superfície Aprox 5.190m2 

Pressupost de contracta 526.592 €  

Estat del projecte  Memoria valorada finalitzada i plànols, per subvenció 

Seguiment del projecte Clara Jiménez Xiberta, arquitecta i paisatgista municipal 

Promotor Consorci de les Vies Verdes de Girona 
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Projecte de restauració i millora del marge esquerra del riu Galligants – de la 
Font del Bisbe a la Font del Pericot 

Es tracta de la recuperació d’un nou tram del camí del marge esquerra del riu Galligants que ha estat 
tancat al pas durant molts anys. Aquesta és una reivindicació veïnal, especialment després que 
l’Ajuntament arreglés fa uns anys la primera part d’aquest camí, que queda ara tallat a la Font del Bisbe. 
Es proposa la recuperació del camí existent i obertura a les zones on ara no n’hi ha, i millora de l’espai 
del camí amb un paviment natural i consolidat, per tal que sigui trepitjable inclús en dies de pluja i sigui 
resistent en front a la degradació i l’erosió al llarg del temps.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Sant Daniel, a continuació del reformat camí de l’Ermessenda, paral.lel al riu 
Galligants 

Superfície Aprox 1.000m2 

Pressupost de 
contracta 

Aprox. 100.000 €  

Estat del projecte  Plànols finalitzats. Falta la resta de documentació del projecte. 

Seguiment del projecte Clara Jiménez Xiberta, arquitecta i paisatgista municipal 

Promotor Ajuntament de Girona 

 



Àrea d’Urbanisme i Activitats 

 Projectes urbanístics. Any 2016. Ajuntament de Girona 

 

Projecte d’urbanització complementària a la zona dels espais lliures i 
equipaments – sector comercial 4.2h (Creu de Palau – Girona)  

L’objecte del projecte és dissenyar, descriure i pressupostar les obres complementàries d’urbanització a 
la zona dels espais lliures i d’equipaments del sector comercial 4.2h de la Creu de Palau de Girona, 
seguint les indicacions les indicacions del planejament general, el planejament derivat i tota la normativa 
aplicable en l’àmbit de les obres d’urbanització. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

Emplaçament Cantonada Av. Montilivi i C. dels Sarriera en el Barri de les Torres de Palau 

Superfície 4.352,70 m². 

Pressupost de contracta Aprox. 112.386,94 €  

Estat del projecte  Projecte en fase de revisió per a la seva aprovació si s’escau 

Seguiment del projecte Clara Jiménez Xiberta, arquitecta i paisatgista municipal 

Autor del projecte 

Promotor 

Joaquim Bover & Enric Bayona 

COMERBAL S.A. 

 


