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INFORME SETMANAL D'OBRA  
25/10/2016 ‐ 31/10/2016 

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA 

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA 

Emplaçament 
Les  obres  de  rehabilitació  d'un  tram  del  carrer  Calàbria  es  localitzen  al  nucli  urbà  del  municipi  de  La 
Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) 
fins  a  arribar  a  l'encreuament del  carrer Calàbria amb  la Ctra. Nova;  el  que  correspon a una  superfície 
total d'actuació de 1.900m2. 
 

Objecte de l'obra 
Les  obres  tenen  per  objecte  la modificació  de  la  secció  actual  per  crear  unes  zones  amb prioritat  pels 
vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les 
xarxes  soterrades  existents  al  nou  nivell  de  paviment.  Addicionalment,  es  renovarà  la  xarxa  de 
sanejament  actual  en  tot  el  seu  traçat  i  s'implantarà  una nova  xarxa de  reg  automàtic  per  l'arbrat.  Els 
paviments  es  realitzaran  tenint  en  compte  la  normativa  d'accessibilitat  i  seguint  els  criteris  definits  a 
projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit. 
 

Fases d'obra (*) 
 

 
 

(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial 
 

Inici de l'obra  14/06/2016  Termini previst  5 MESOS 

Final de l'obra  ‐  Període complert  19 setmanes 

Promotor  AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

Contractista  CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL. 

  Camí de Can Calders 10A, entl. 
08173 Sant Cugat del Vallès 
93. 589.02.46 
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PERSONAL RESPONSABLE 

Cap d'obra  JAVIER CASTILLEJO 

Encarregat  AGUSTÍN MARTÍNEZ 

Atenció telemàtica  OFICINA TÈCNICA 
estudis@cic3.com 
679.072.618 

INFORME D'OBRA 

Període  25/10/2016 ‐ 31/10/2016 

Fase d'obra  Fase 3. Àmbit carrer Calàbria fins a carretera Nova 

Tasques desenvolupades  
Durant aquesta dinovena setmana s'han desenvolupat les tasques següents: 
 

 Es realitzen els treballs a la vorera imparell de la fase III. S’ha demolit el paviment i s’han executat 

les excavacions per al pas de les instal∙lacions, les quals es van disposar posteriorment.  

 

 Finalment,  es  comença  a  formigonar  la  vorera  per  tal  d’habilitar  un  pas  per  vianants.  Durant 

aquesta setmana continuaran aquests treballs per tal d’adequar la vorera i calçada per al pas dels 

veïns. 

 Paral∙lelament a aquests treballs, s’ha col∙locat el paviment definitiu des de la Plaça de l’Església 

fins al final de la fase I, un cop disposat s’ha permet el pas als vianants per les voreres. Durant les 

properes setmanes es pavimentarà la resta de les fases.   

 També s’ha disposat  la xarxa de serveis a  la cantonada del  carrer Calàbria/Passeig dels Til∙lers  i 

s’ha formigonat posteriorment. 

 Degut als treballs de pavimentació s’ha acordat  junt amb la Direcció Facultativa restringir el pas 

del tràfic rodat per tal d’evitar que es produeixin desperfectes a les noves peces col∙locades. Pel 

que  fa  als  vianants,  se’ls  hi  habilitaran  passos  i  accessos  amb  les  corresponents  mesures  de 

seguretat. 

 Fins al proper dia 07/11 l’entrada de vehicles a l’aparcament afectat a la fase I continua sent pel 

carrer Sant Ramon, formigonat per al pas de vehicles. Es va proposar un itinerari alternatiu per tal 

d’accedir  i  sortir  per  quest  carrer  i  no  pel  carrer  Calàbria.  Es  van  disposar  cartells  per  tal 

d’informar als veïns. 

 

 Diàriament,  es  procedeix  a  la  neteja  dels  accessos  i  del  vial  i  s'habiliten  passos  degudament 

delimitats  i  senyalitzats pels  vianants. Actualment  l’accés per  les  voreres    es  veu  restringit  pels 

treballs  de  pavimentació,  hi  ha  disposats  taulons  per  a  salvar  desnivells  entre  la  rasant  de  les 

Aparcament afectat 
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voreres amb la de la calçada i per cadascun dels accessos i creuament de carrers. A les zones ja 

executades es permet el pas de vianants per les voreres. 

 

 Periòdicament es realitzen regs amb aigua del carrer per evitar  la propagació de pols  i  la neteja 

del vial per mitjà d’escombradores que recullen les restes de terres i materials d’obra. 

 

Aspectes a destacar 
 

 La  figura  de  l'agent  cívic  es  troba  de  forma  permanent  a  l'obra  per  tal  de  donar  assistència  i 

informació als veïns i vianants que transiten per la zona. 

 

 S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de 

forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues  línies telefòniques d'assistència  i  informació, 

un  correu  electrònic  i  una  bústia  situada  al  núm.  10  del  carrer  Calàbria  per  a  la  recollida  de 

consultes, dubtes i suggeriments. 

 

  La oficina de comunicacions de l’empresa està oberta a les consultes de 

veïns no només a través dels canals d'informació sinó també a través de 

les  xarxes  socials  i  en  cooperació  amb  el  departament  de  mitjans  de 

comunicació de l'Ajuntament de La Garriga 

 

 Durant  els  treballs  que  comporten  excés  de  pols,  estem  ampliant  les 

nostres  mesures  de  prevenció  per  minimitzar  les  emissions  i  agraint  a 

tots els locals comercials de la zona la seva col∙laboració per tal de reduir 

l’acumulació d’ambients pulverulents.   

Accessibilitat 
 

 S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues 

mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per 

tal  de  garantir  el  pas  de  persones  amb mobilitat  reduïda  i  atenent  a  l'afluència  de  vianants  a 

l'àmbit. 

INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL 
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(1)  
 

(2)  
Vista dels treballs de pavimentació de la base de formigó(FASE III) 


