Camp 1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
Actuació 1.1: Projecte del Parc Urbà “El Carrilet”
Emplaçament o lloc on es realitzarà l’actuació:
L’actuació de les obres del parc compren tres zones verdes de la zona de La Sauleda:
Zona 1: Parc del Carrilet II, delimitat pels carrers Fitor, Barcelona, Mas Gras, Rafael
de Casanova i León Felipe. La superfície d’aquesta zona és de 8.096,82m!.
Zona 2: Espai comprès entre els carrers Carrilet i Mas Gras. La superfície d’aquesta
zona és de 1.231,17m!.
Zona 3: Àmbit que comprèn els carrers Mont-ras i Campillos, amb una superfície total
de 7.785,80m!.
L’àmbit total del Parc Urbà "El Carrilet" és de 17.113,79m!
Descripció de l’actuació:
Millora de les instal·lacions, paviments, arbrat, jocs ... per adequar l’espai a l’ús
proposat.
Zona 1: En la zona nord es basa en l’enjardinament de l’àmbit i la delimitació d’una
zona de jocs i lleure, així com la pavimentació de diferents espais. S’’instal·larà un nou
enllumenat i tots els serveis necessaris en el sector. En la zona sud es preveu
l’ampliació de la zona lleure actual, amb la incorporació d’una nova pista de bàsquet i
la instal·lació de l’enllumenat públic. Es destinarà al lleure i parcialment com a
equipament.
Zona 2: Es preveu l’enjardinament de l’àmbit amb els serveis necessaris: xarxa de reg
i enllumenat.
Zona 3: La intervenció consistirà en l’enjardinament de l’àmbit, així com amb la
instal·lació del mobiliari urbà (bancs, papereres, jardineres i altre mobiliari urbà), així
com la substitució i millora de l’enllumenat públic.
Tota la instal·lació d’enllumenat públic prevista dins dels tres àmbits d’actuació,
complirà amb la normativa d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del
medi nocturn.
Objectius:
Crear un gran espai de lleure i esbarjo en el centre del barri, el qual es constituirà com
a peça clau de la vida social, cultural i lúdica de l’entorn més proper. Facilitar la
connectivitat de la zona amb la resta del municipi.
Beneficiaris:
Els veïns del barri i en general el municipi de Palafrugell en el seu entorn immediat.
Dotació econòmica prevista:
1.625.810,05 "

Any
Ajuntament
Fons
Altres
2008
21.556,21 "
21.556,21 "
2009
240.256,19 "
151.096,14 "
238.410’00 "
2011
312.682,62 "
640.252’68 "
Calendari de desplegament:
2008 / 2009 / 2010
Organisme o àrea responsable:
Àrea d’Urbanisme i Obres amb la col·laboració de l’àrea de Serveis Municipals i l’Àrea
de Medi Ambient
Indicadors de realització:
Superfície condicionada, m2 d’espai públic, número de mobiliari urbà (bancs,
papereres, jocs infantils), número d’arbres plantats, número de fanals instal·lats
Indicadors de resultat/impacte:
Millora de la imatge urbana, grau de satisfacció del veïns, utilització de l’espai

Pars Urbà – Zona Nord

Pars Urbà – Zona Sud

