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Urbanització:

• NOVA SECCIÓ DE CALÇADA de 10,40 metres, amb un carril en un sol sentit de circulació
i dos carrils de serveis.

• NOVES VORERES ASIMÈTRIQUES d’amplada variable que passen dels 3,00 m de les
actuals a 5,20 m al costat Meridiana, i 6,90 m al costat Sagrera. Ambdós voreres
incorporen arbrat d’alineació.

• NOUS ENTRONCAMENTS en els seus extrems amb el carrer Portugal i avinguda
Meridiana respectivament, amb el CARRER PACÍFIC AMB TRACTAMENT DE VORERA
PASSANT. Nova urbanització de la PLACETA DE CONFLUÈNCIA DELS CARRERS Pegàs,
Torroella de Montgrí i Portugal.

• MOBILIARI URBÀ amb atenció especial a la relació de l’espai de vianants, disposant els
contenidors en posicions que no creïn espais d’ombra visual.

• JARDINERIA I ARBRAT*. Es prenen dues opcions: l’aprofitament de l’existent, alhora que
es planta nou arbrat a ambdós costats dels carrers de port mitjà amb interdistàncies de
9 metres. Noves especies a afegir a les que es conserven, com koelreuteria paniculata

(sapindal) i Melia azedarach (mèlia). Pel que fa a la placeta de confluència dels carrers
Pegàs, Torroella de Montgrí i Portugal es proposen Albizia julibrissin.

*Prèviament es va realitzar una campanya de cales a la vorera oest per localitzar el traçat de la línia existent

d’electricitat en Alta Tensió, per tal de conèixer les possibilitats de plantació d’arbrat.
4



20 de novembre de 2018

Mobilitat:

• NO ES PRODUEIX CAP CANVI DE SENTIT. El carrer Pegàs mantindrà l'actual sentit de
circulació, reduint la secció a un únic carril, mentre es reorganitzen els carrils de
serveis, suprimint la semibateria, amb aparcament i càrrega i descàrrega en cordó a
dues bandes. El carrer passa a pertànyer a un sector considerat com ZONA 30.

• S’INCORPOREN NOUS SEMÀFORS, amb l’objectiu de GARANTIR LA SEGURETAT A
L'ENTRADA DE L'APARCAMENT privat anomenat “CEVASA”, un d'aturada abans de la
graella groga que retindrà els vehicles abans d'aquesta, i un altre al gir dels vehicles que
entren en sentit contrari des d’Av. Meridiana, coordinats amb la fase d'aquesta.

• SEMAFORITZACIÓ I SENYALÈTICA amb especial atenció a la mobilitat generada amb
accés des de Meridiana amb doble sentit de circulació per l’aparcament “CEVASA”.

Serveis:

• DOBLE LÍNIA DE BÀCULS D’IL·LUMINACIÓ, calçada i reforç a les voreres, col·locats al
portell.

• NOU CLAVEGUERAM plantejat en un futur al carrer Portugal per dotar a les finques de
desguàs directe a la xarxa municipal.
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Marc Temporal:

• L’aprovació administrativa està prevista entre el novembre del 2018 i el febrer del
2019.

• La publicació de la licitació està prevista a finals del mes de novembre de 2018.

• La durada estimada de les obres és de 8 mesos.

• Termini previst de les obres : abril – novembre 2019.

Marc Econòmic:

• El projecte executiu preveu que el cost de l’obra sigui de 1.437.753,25 € de PCA (IVA
inclòs).
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