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INFORME SETMANAL D'OBRA  
30/08/2016 - 05/09/2016 

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 11 setmanes 
Promotor AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 
Contractista CATALANA D'INVERISIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL. 
 Camí de Can Calders 10A, entl. 

08173 Sant Cugat del Vallès 
93. 589.02.46 



Informe setmanal d'obra.- I11 
elaborat per CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L. 

PERSONAL RESPONSABLE 
Cap d'obra JAVIER CASTILLEJO 
Encarregat AGUSTÍN MARTÍNEZ 
Atenció telemàtica OFICINA TÈCNICA 

estudis@cic3.com 
679.072.618 

INFORME D'OBRA 
Període 30/08/2016 - 05/09/2016 
Fase d'obra Fase 2. Àmbit carrer Calàbria fins a carrer Sant Ramón 
 
Tasques desenvolupades  
 
Durant aquesta onzena setmana s'han desenvolupat les tasques següents: 
 

 Des del 25 d'agost (10a setmana) que es van donar inici als treballs de moviment de terres i 
disposició del col·lector que transcorre a l'eix central del carrer, els  treballs al carrer Calàbria han 
continuat amb aquestes tasques fins a la seva total disposició en tot el tram de la fase 2.  

 S'han realitzat els diferents pous de la xarxa i els embornals per a donar al vial d'una xarxa 
adequada de drenatge.  

 També s'han realitzat totes les connexions domiciliàries substituint el tub que hi havia 
anteriorment. 

 
 el dia 05 de setembre s'han estat realitzat cates per a la localització de serveis amb l'objecte de 

detectar el traçat de les instal·lacions soterrades existents i començar amb els treballs de 
disposició de xarxes provisionals d'abastament evitant d'aquesta manera el tall de subministra. 
 

 Diàriament, es procedeix a la neteja dels accessos i del vial i s'habiliten passos 
degudament delimitats i senyalitzats pels vianants. En aquesta segona fase, els 
vianants circulen per les voreres degudament delimitades i senyalitzades de la 
zona d'obres per un tancat perimetral amb tanca groga mòbil; tal i com es va realitzar en la 
primera fase. 

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 a la caseta d'obra de davant de l'antic forn del Sol per a 
la recollida de consultes, dubtes i suggeriments. 
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 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 d'enderroc i moviment de terres hi ha la presència permanent d'un arqueòleg 
a peu d'obra. 

 
 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 
 

(1) (2)  


