Camp 1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Actuació 1.3: Projecte de Millora Urbana per l’arranjament del
carrer Ponent
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
Carrer Ponent.
L'àmbit afectat per a la millora del carrer és de 880,26m!.
Descripció de l’actuació:
Actualment el carrer encara és de terra. Reurbanització i arranjament del carrer amb
ampliació dels espais per a vianants, millora generalitzada de les xarxes de serveis i
regulació dels espais per a vehicles i altres.
Objectius:
Millora de la qualitat de vida diària dels veïns del barri i resoldre un dels darrers
carrers que encara no tenen les condicions necessàries
Beneficiaris:
Directament els veïns del carrer i en general el Municipi de Palafrugell en el seu entorn
immediat.
Dotació econòmica prevista:
445.341’23 "
Any
Ajuntament
Fons
Altres
2011
178.136’49 "
222.670’62 "
44.534’12 "
Calendari de desplegament:
2011
Organisme o àrea responsable:
Àrea d’Urbanisme i Obres amb la col•laboració de l’àrea de Serveis Municipals
Indicadors de realització:
Superfície rehabilitada, m2 de paviment renovat, numero de fanals renovats, m2 xarxa
separativa
Indicadors de resultat/impacte:
Millora de la imatge urbana, grau da satisfacció dels veïns

Es farà una previsió addicional de 200.000,00 " fora de pressupost per l’adquisició de
les finques afectades.
La secció prevista de carrer és la següent:

Disposa d’una amplada de carrer aproximada de 8m. S’ha previst la realització d’un
carrer de paviment asfàltic, amb vorera i aparcament de vehicles a banda i banda,
amb vorada de formigó i panots de 20x20cm, lluminàries a les voreres, arbrat,
instal·lacions sota les voreres i renovació dels serveis que ho requereixin.

S’hauran de resoldre les afectacions a les finques privades.
El pressupost inclou la xarxa separativa de sanejament amb canonades de polietilé de
300 a 600 mm de diàmetre amb un pressupost d’execució per contracte aproximat de :
36.753,20 ".
També s’inclou la millora de l’enllumenat públic, amb un pressupost d’execució per
contracte aproximat de: 14.701,28 ".



