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Des de l’any 2013 s’han realitzat diverses fases d’actuacions orientades a la millora de les condicions generals de la
urbanització, manteniment i accessibilitat del passeig Lluís Muncunill.
S’han fet obres en el passeig central i les voreres de vianants del costat nord i sud en els tres trams del Passeig Lluís
Muncunill.
En aquesta nova fase es millorarà l’accessibilitat del passeig Lluís Muncunill en les cruïlles amb el carrer del
Dibuixant Avellaneda i el carrer de l’Ancianitat, per tal de reduir la velocitat del trànsit rodat mitjançant cruïlles
elevades i donar continuïtat entre els diferents trams del passeig Lluís Muncunill.
Actualment, la vorera nord del carrer Monistrol està formada per varis trams d'escales que salven el desnivell entre
la calçada i la vorera que dóna accés als habitatges.
L'objecte del projecte és la millora de l'accessibilitat al carrer Monistrol, entre els carrers Albacete i Pardo Bazán.
L'obra consisteix en realitzar un carril per a vianants senyalitzat a l'asfalt i una trama de rampa en la vorera per
facilitar l'accessibilitat a tos els veïns d'aquest tram de carrer.
Es deixa un carril continu pels vehicles de 2,75m. El pas pintat a l'asfalt pels vianants tindrà un ample variable de
1,30m a 1,40 i anirà marcat i limitat per pilones.
L'actuació consisteix en transformar els guals de vehicles del tram central de Béjar en passos adaptats per a
vianants. No es tracta d'una actuació global a tota l'avinguda, sinó de diverses actuacions centrades en el tram
central. Aquests treballs consisteixen en l'enderroc dels guals existents i també la creació de nous guals amb
paviment de panot.
L'objecte del projecte és l'adequació dels carrers Cid Campeador, Josep Llimona i Ronda de Ponent, per tal de
millorar la seva accessibilitat. D'aquesta manera, s'adeqüen a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda,
completant recorreguts accessibles i/o adequats. També es reperfila i es condicona el talús NW del pnt sobre la
riera de Palau que es troba al costat de la plaça de les Magnòlies, mitjançant plantació arbustiva i reg.

Cost

Accessibilitat

OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A LES CRUÏLLES PS.
MUNCUNILL (C/D.AVELLANEDA-C/ANC.)

Accessibilitat

OBRES PER LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT AL CARRER
MONISTROL,ENTRE C.ALBACETE I P.BAZAN

Accessibilitat

OBRES DE L'ADEQUACIÓ DELS GUALS DE VEHICLES DEL PASSEIG
CENTRAL DE L'AV.BÉJAR

Accessibilitat

OBRES DE MILLORES PUNTUALS D'ACCESSIBILITAT AL BARRI POBLE
NOU/ZONA ESPORTIVA.

Accessibilitat

OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA CRUÏLLA PS. LLUÍS MUNCUNILLC/SOMETENT CASTELLÀ.

L'objecte del projecte és facilitar l'accessibilitat de les persones, a la cruïlla, construint passos de vianants a nivell de
la calçada. Aquests tenen la finalitat de reduir la velocitat de circulació dels vehicles i alhora de garantir la seguretat
dels vianants.

79.992,94

Accessibilitat

OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT A C.BOADA DEL PI

L'objecte del projecte és l'adequació de la plaça pública i la zona de les escales que comuniquen als locals, així com
una nova estructura de la rampa per tal de poder aconseguir la pendent i l'amplada necessàries per adequar-se als
criteris d'accessibilitat. L'escala de l'altre extrem s'adequarà de la mateixa manera a la normativa, de tal manera que
quedi escurçada per tal de poder aprofitar millor l'espai que ens ofereix la circulació veïnal.

69.400,17

Accessibilitat

MILLORA ACCESSIBILITAT JARDINS RÒMUL I PIÑOL DES DELS
EQUIPAMENTS DE LA CASONA I LA PINEDA, I DES DE LA ZONA
RESIDENCIAL

Millora dels recorreguts adaptats a les zones de jocs des dels equipaments de “La Casona” i “La Pineda”, i des de la
zona residencial de la cruïlla dels carrers de Sicília i de Salvador Seguí. Així es crearan dos camins de rampes
inferiors al 1,4% i 0,3% i instal.lació de reixes per recollida d'aigües de pluja.

68.113,95

Anella Verda

OBRES DE MILLORA ACCÉS VIANANTS A L'ANELLA VERDA DES DEL
C/AMPOSTA

Anella Verda

OBRES D'ARRANJAMENT TRAM DEL TORRENT DE CAN GUITARD.

Anella Verda

RESTAURACIÓ TORRENT SAGRAMENT.

Anella Verda

OBRES DE PLANTACIÓ ALS MARGES DEL TORRENT DE LES MONGES.

Clavegueram

OBRES D'EXECUCIÓ D'EMBORNALS (12 unitats)

Clavegueram
Clavegueram

OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE CLAVEGUERAM AL C/M.DE DEU
DELS ÀNGELS.
OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE CLAVEGUERAM A C/ALEXANDRE
BELL (VOLTA-A. TORRELLA)

L’objecte del projecte és l’arranjament de l’accés per a vianants a l’Anella Verda des del barri Les Arenes-La GrípiaCan Montllor.
Els treballs a realitzar són:
- Millora de l’accés per a vianants des del carrer Amposta fins al torrent de la Grípia.
- Protecció de l’estació de bombeig (EBAR) amb una tanca metàl·lica per a evitar el vandalisme.
- Recollida d’aigües al final del carrer del Pintor Casas, en el límit de la zona urbanitzada.
- Millora en la plataforma d’accés des del carrer Pintor Casas i carrer Pintor Mir.
L’objecte del projecte són els treballs d’arranjament i millora d’un tram d’aproximadament 990 metres del torrent de
Can Guitard i dels seus entorns. Concretament el tram comprés entre el pas del torrent per sota del ferrocarril. Els
treballs a realitzar són neteja d'abocaments de residus i millora del punt d'abocament al torrent.
L’objecte del projecte és la neteja d’abocaments de la part alta del Torrent del Sagrament i deixar aquest tram net de
deixalles i a punt de revegetar.
L'objecte del projecte és la replantació als marges del Torrent de les Monges.Els treballs a realitzar són la plantació
d'arbrat i arbustiva, així com la retirada de vegetació al·loctona (canyes) i retirada d'arbrat mort.
Les obres consistiran en l’execució de nous embornals sifònics dels carrers per tal de millorar el drenatge superficial
dels carrers.

48.815,37

12.205,94

50.818,79

74.986,88

36.046,87

13.568,50
14.831,99
24.416,59
16.690,74

L’objecte del projecte és realitzar les obres de millora d’un tram de la xarxa de clavegueram del carrer de la Mare de
Déu dels Àngels.Amb tub de PEAD de DN 500mm i una longitud aproximada de 70 ml.

28.310,89

Les obres consisteixen en la rehabilitació d'un tram d'uns 100 ml del col·lector mitjançant tecnologia sense rasa per
tal de corregir el deteriorament existent a l’interior. .

43.508,77

Clavegueram

L'objecte del projecte és la millora d'un tram de xarxa de clavegueram als carrers de Girona i del camí de Castellar.
Les obres contemplen la reposició de dos trams de xarxa que actualment es troben en mal estat: un al carrer de
OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE CLAVEGUERAM ALS C/GIRONA I DEL Girona, entre els carrers Ample i el Camí de Castellar, i l'altre al Camí de Castellar, entre el carrer de Girona i el
carrer del Doctor Ferran.
CAMÍ DE CASTELLAR.
Es proposa l'ampliació dels diàmetres existents, en els dos trams, per un diàmetre superior. Tram de xarxa de
clavegueram de diàmetre 210mm.

47.016,11

Clavegueram

MÈMORIA VALORADA PER LES OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE
XARXA DE CLAVEGUERAM AL CARRER SANT ISIDRE, ENTRE ELS NÚM. 2 Millora tram de xarxa de clavegueram al c. Sant Isidre, entre els núms. 2 i 22
I 22.

25.834,93

Observacions
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Clavegueram

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DE
XARXA DE CLAVEGUERAM AL C.DE LA RIBA

L’objecte de la Memòria valorada per a les obres de millora d’un tram de xarxa de clavegueram al carrer de la Riba,
és realitzar les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer de la Riba.En una inspecció amb càmera per
l’interior de la xarxa de clavegueram del carrer de la Riba, entre els carrers de Topete i Sant Quirze, amb tub de
formigó i secció DN 500 mm, es va poder observar que aquest tram de xarxa es troba en mal estat.

Clavegueram

MEMÒRIA VALORADA PER LES OBRES DE MILLORA PER RECONDUIR
LES AIGÜES PLUVIALS AL TORRENT DEL SAGRAMENT

Obres de millora per reconduir les aigües pluvials al Torrent del Sagrament.

Enllumenat

CONTRACTE DE SUBMINSTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE LLUM
L'objecte del projecte és la necessitat d’instal·lar 3 punts de llum autònoms al barri de El Molinot.
AL BARRI EL MOLINOT

Enllumenat

ENLLUMENAT DE L'ENTORN DE LA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS I
PETANQUES DEL BARRI DE LES FONTS (C.CATERINA)

Enllumenat

COMPLETACIÓ D'ENLLUMENAT ALS VIALS DE LA PLAÇA DELS PAÏSOS
CATALANS

Horts urbans

OBRES D'AMPLIACIÓ D'HORTS URBANS AL C/JOAQUIM VAYREDA I
C/GREGAL, 1.

Horts urbans

OBRES D'ADEQUACIÓ DEL SOLAR DEL C/VALLS, 49 PER A HORT URBÀ.

Al carrer Caterina Albert hi ha un solar on hi ha un espai per jugar a la petanca, uns jocs infantils i uns jocs
biosaludables. Aquest espai no té il•luminació, i per aquest motiu es proposa instal·lar punts de llum.Els treballs a
realitzar consisteixen en fer la canalització necessària i la instal•lació de punts de llum a tota la zona. Els punts de
llum seran diferents segons la zona, columnes de 8 m amb projectors per la zona de petanca i columnes de 4 m amb
llumeneres simètriques a la zona de jocs infantils.
La proposta consisteix en il•luminar els vials de la plaça fent una instal•lació elèctrica nova, a tot el perímetre de la
plaça. Per fer aquesta instal•lació es preveu l’ampliació dels quadres de comandament. Els punts de llum són de 8 m
d’alçada, i il•luminen la vorera de la plaça, la calçada de dos carrils, i la vorera de davant.
L’objecte del projecte és la col·locació d’un tancament perimetral i l’adequació del sòl per permetre l’ús hortícola
(retirada de residus i descompactació i creació de camins interiors).

Obres d'adequació d'un solar al c/Valls, 49 per a la implantació d'un hort urbà.
L’objecte és la consolidació del nou traçat de camí ja que en alguns punts es deixaran zones denudades que caldrà
replantar per finalitzar la millora paisatgística i la generació de zones d’ombra pels usuaris.
Les actuacions :
- Plantació d’arbrat. 84 unitats
- Plantació arbustiva: 550 exemplars.
- Eliminació d’espècies invasores (canya)
- Podes d’arbustiva per millorar alguns exemplars existents
Millora de camins de terra que ara presenten bassals i estan degradats. Es refarà el ferm i es crearan trencaigües i
cunetes per drenar l'aigua de pluja.
L’actuació consistiria en la demolició de les restes de material asfàltic; el perfilat dels camins per donar pendent
transversal cap a les noves cunetes de terra que es formaran; formació d’una capa final del ferm amb tot-u artificial
procedent de granulats reciclats de formigó, col•locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del
PM, la formació de pous de grava per la recollida de les aigües de pluja que aportaran les cunetes i, a banda, en el
camí de Maiol es faran dos petits trams de formigó on la pendent és superior a la recomanada per l’estabilitat del
camins amb material granular.

Medi Natural

PLANTACIÓ ESPECIES VEGETALS AL CAMÍ VELL D'ULLASTRELL,
INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL NOU TRAÇAT DEL CAMÍ
D'ULLASTRELL

Medi Natural

ARRANJAMENT DELS CAMINS DE MAIOL I CAMI DELS MONJOS TRAM
ENTRE CTRA. MATADEPERA I ÀREA D'ESTADA A.V

Mobilitat

MESURES D'ACCESSIBILITAT I PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT EN CRUÏLLES
Mesures d'accessibilitat i pacificació del trànsit amb habilitació de 4 passos elevats.
DE LA CIUTAT.

Mobilitat

MILLORA D'ÚS DEL CARRIL BICI DEL PASSEIG VINT-I-DOS DE JULIOL

Mobilitat

Mobilitat

Cost
82.734,31

18.935,33

5.591,41

15.000,00

35.000,00

7.321,76
8.488,00

27.590,03

33.699,96

37.633,35

L’objecte del projecte és realitzar les actuacions necessàries per millorar les condicions del paviment del carril bici
del passeig Vint-i-Dos de Juliol, en el tram comprès entre el carrer Marquès de Comillas i la carretera de
Matadepera.

15.354,90

OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES PLATAFORMES DE LES PARADES DE
TRANSPORT PÚBLIC.

Les obres consisteixen en l’ampliació puntual de la vorera a la parada d’autobús amb una amplada de
1,8 / 2,20 m i una llargària de 15, / 30, m aproximadament. (5 accessos transport públic)

49.783,72

SUBMINSTRAMENT DE PLATAFORMA PREFABRICADA PER A UNA
PARADA D'AUTOBÚS

Instal·lació d'una plataforma prefabricada per facilitar l’accessibilitat als usuaris a la parada que s’habilita al c/
Arquímedes.

15.934,82

L’objecte del projecte és la reurbanització de les cruïlles del passeig Vint-i-dos de Juliol i els carrers Mare de Déu
dels Àngels, Miquel Àngel i Sant Gaietà, amb l’objectiu de millorar les connexions a peu mitjançant l’execució de dos
nous passos de vianants i de millorar la seguretat viària, mitjançant la
regulació semafòrica dels encreuaments .

Observacions

Mobilitat

SEMAFORITZACIÓ DEL PS.22 DE JULIOL AMB M.DE DÈU DELS
ÀNGELS/M.ÀNGEL I SANT GAIETÀ.

P.Civil

EXECUCIÓ D'UNA FRANJA DE SEGURETAT ENTORN LA URB. DEL
MOLINOT

L’objecte del projecte és executar les obres de neteja i desbrossada per a habilitar una franja de protecció entorn la
urbanització, com a mesura preventiva davant incendis forestals.Aquesta zona té una superfície total de 3,3ha.

7.502,00

P.Civil

EXECUCIÓ D'UNA FRANJA DE SEGURETAT ENTORN LES MARTINES.

L’objecte del projecte és executar les obres de neteja i desbrossada per a habilitar una franja entorn la urbanització,
com a mesura preventiva davant incendis forestals.Aquesta zona té una superfície total de 35,47 ha.

55.047,00

123.000,00

Excedeix però per a
que disposin d'una
referència del cost
semaforització
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Amb aquesta actuació es vol millorar les condicions de patinabilitat i funcionament de les pistes de l'Skatepark del
barri de Sant Llorenç.
Així s'eliminaran part dels murs que delimiten la part central; es construirà una tarima amb 5 escales patinables aprofitant una de les rampes-; es construirà un gap xinu; i, finalment, s'arreglaran alguns desperfectes a les rajoles i
juntes.

24.429,43

Parcs i Places

REFORMA DE L'SKATEPARK A SANT LLORENÇ

Parcs i Places

RENOVACIÓ DE LA PAVIMENTACIÓ PER A GAR. ACCESSIBILITAT PL.
JOAQUIM VENTALLÓ

Pavimentar amb formigó les rampes de sauló que pateixen escorrenties, dotar a la plaça d’un sistema de recollida
d’aigües pluvials i instal·lar mobiliari urbà i jocs infantils.

47.080,63

Parcs i Places

OBRES DE REFORMA DE LES GRADES DE LA PLAÇA MONTSERRAT.

Substituir les peces trencades, que fan de paviment de la base de l’estructura de les grades, per unes d’idèntiques
característiques. Així com
enjardinar els parteres que han perdut la seva planta.

2.969,00

Parcs i Places

REFORMA DE L'ESCENARI DE LA PLAÇA VELLA.

Enderroc total de l'escenari antic i construcció d’un de nou amb una sola peça de formigó i acabat de paviment de
pedra natural granítica amb acabat antilliscant.

7.274,29

Parcs i Places

REFORMA DEL PONT PEATONAL DE LA PÇA. DR. ROBERT.

Substituir el paviment de fusta per xapes perforades d'acer galvanitzat antilliscant i renovar l'estructura metàl·lica.

10.298,85

58.028,61

Parcs i Places

OBRES ADEQUACIÓ SOLAR AEG COM A ZONA DE LLEURE

El projecte consisteix en una superfície amb un pendent transversal i longitudinal. La implantació d'una plataforma
quasi plana al solar implica l'adaptació al terreny existent mitjançant talussos enjardinats. En la part oest es planteja
un mur de tancament amb una reixa que funcionarà com un parapilotes. L'accés a l'espai de jocs es realitza per una
banda pel carrer Motors, més proper a l'escola, mitjançant un pas a peu pla i per altra banda mitjançant unes escales
de formigó situades al xamfrà de la confluència dels carrers Periodista Grané i Josep Tapiolas.

Parcs i Places

OBRES D'INST. DEL REG AUTOMÀTIC PER A LA MILLORA DE LA SOST.
MANT. PÇA. S.RAMÓN.

Instal·lar una xarxa de reg que arribi a totes les zones de la plaça i reorganitzar l’enjardinament amb nous parterres.

9.576,45

Parcs i Places

OBRES D'INTERVENCIÓ PAISAGÍSTICA JARDINS C/EUGENI D'ORS AMB
PÇA.MAGNÒLIES.

Replantació arbustiva en una superfície total de 380 m2 de tres jardineres de la plaça.

9.607,40

Parcs i Places

OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA PÈRGOLA A LA PLAÇA DEL PI.

L'objecte del projecte és la instal·lació d'una pèrgola a la Plaça del Pi, amb quatre suports en forma de trípode.
Sobre l'estructura és col·locarà una tenso-estructura tèxtil formada per quadrilàters de teixit de filtre solar.

41.898,67

Parcs i Places

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MARE DE DÉU DE LES ANGÚSTIES

Adequació del paviment i sauló de la plaça, remodelació de la zona de jocs infantils i creació d'una pista
multiesportiva

70.000,00

Parcs i Places

IMPLEMENTACIÓ D'UNA XARXA DE REG INTEL·LIGENT A LA ROTONDA
DE LA CTRA. MATADEPERA AMB BÈJAR I FUTURA EXTENSIÓ ALS
BARRIS DE PLA DE BONAIRE, CAN TUSELL, CAN ROCA I BÈJAR.

Implementació d'una xarxa de reg intel·ligent a la rotonda de la Carretera de Matadepera amb Bèjar
i futura extensió als barri de Pla del Bonaire, Can Tusell, Can Roca i Bèjar

50.000,00

Parcs i Places

ARRANJAMENT DE LA PLAÇA TETUAN

Renovació de les baranes de la plaça de Tetuan i enderroc de 6 jardineres.

67.107,94

Pavimentació

OBRES DE REPARACIÓ D'UN ESVORANC AL CREUAMENT ENTRE
C/VENUS I MERCURI

L’objecte del projecte consisteix en l’execució de les obres de reparació d'un esvoranc, d’uns 3,00 x 1,00 metres
d’amplada i d’uns 3 m de profunditat ; l’execució d’un pou de registre i reposició de la calçada.

Pavimentació

OBRES MILLORA URBANITZACIÓ PASSATGE DEL CARRER ESTRET

Pavimentació

OBRES DE LA PAVIMENTACIÓ DEL VIAL INTERIOR D'ILLA ENTRE EL
CARRER LINNÉ I EL CARRER LEPANT

Pavimentació

OBRES REPARACIÓ PAVIMENT ASFÀLTIC A LA PLAÇA DEL DORÉ.
SEPARAT PER FASES.FASE II

L'objecte del projecte és la millora de la urbanització del Passatge del carrer Estret.
L’actuació consisteix en modificar lleugerament el perfil longitudinal del passatge perquè tingui pendent cap al carrer
Germans Pinzon, adaptant a les entrades existents . Es refarà l’escala per tal que compleixi el codi d’accessibilitat en
quant el número d’esgraons, petjada i contrapetjada d’aquests.
L'objecte del projecte és la pavimentació del vial interior d'illa entre el carrer de Linné,el carrer de Lepant, Lavoisier i
Concili Egarenc.
L'actuació consisteix a modificar lleugerament el perfil longitudinal del passatge perquè tingui pendent força uniforme
cap al carrer de Lepant, adaptant a les entrades existents. A la cruïlla entre els carrers de Lepant i Lavoisier, el pas
de vianants està desplaçat fins passat la sortida del passatge, amb uns rebaixos que no compleixen la normativa
actual d'accessibilitat. S'executaran dues orelles a aquesta cruïlla i així fer els rebaixos complint la normativa.
L'objecte del projecte és la reparació del paviment asfàltic a la Plaça de Doré. El paviment asfàltic de la zona
d’actuació, degut a l’absorció diària de l’alt nivell de trànsit, pateix un desgast important del ferm. Aquest desgast fa
necessari un manteniment i reposició del mateix. Els treballs a realitzar d’aquesta memòria consisteixen en la
reparació i/o renovació del paviment existent.
Aquests treballs consistiran d’una banda, en el reforç del paviment existent mitjançant la demolició o fressat i l’estesa
de les capes d’aglomerat asfàltic en calent, o també en la renovació (substitució) total o parcial del ferm existent en
calçada.S’ha previst la reposició de la senyalització viària horitzontal afectada per les actuacions a realitzar.

6.776,00

26.892,00

30.316,37

56.870,00

Observacions
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Actualment, a la cruïlla del carrer d’Albinyana amb el carrer de Colom no existeix cap element reductor de velocitat
pels vehicles motoritzats. El que es pretén és pacificar el trànsit i millorar la seguretat i accessibilitat dels vianants.
Per aquest motiu es proposa construir un pas elevat al carrer d’Albinyana just abans de la intersecció amb el carrer
de Colom. També en aquest àmbit es fa un recrescut de les dues voreres a banda i banda de la plataforma elevada.
La vorera sud s’amplia 2 metres per a recollir la zona d’aparcament, i la vorera nord, 1 metre per apropar l’espai de
vianants i reduir l’ample de calçada. L’actuació deixarà un ample de calçada de 3,00 m, i una plataforma elevada de
7,00 m de llarg.
Al carrer de Colom es fa un eixamplament de 2 metres de la vorera situada a la dreta en el sentit de la circulació,
abans de la intersecció amb el carrer d’Albinyana. L’objectiu es reduir l’ample de la calçada per obligar als vehicles a
minorar la velocitat i per donar visibilitat als vianants. També es senyalitza amb pintura al paviment una zona de
velocitat de 30 km/h.
Les obres que es duran a terme tenen l’objectiu de contribuir a que els conductors circulin a una velocitat inferior a
30 km/h dins d’aquesta àrea, i per tant, es redueixin els efectes nocius que generen els vehicles en una zona
residencial: reducció de la contaminació acústica i atmosfèrica i millora de la seguretat viària. En conseqüència es
durà a terme una actuació de senyalització vertical i pintura.

PMU - Mobilitat

MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL DE LA CRUÏLLA DEL C/ALBINYANA
AMB C/COLOM

PMU - Mobilitat

PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT AMB LA IMPLANTACIÓ DE ZONA 30 ALS
BARRIS DE CA N'AURELL, ESCOLA INDUSTRIAL I SANT PERE

Urbanització

L’àmbit objecte de la present Memòria Valorada té una superfície total de 328,50 m² i esta situada al carrer Mas de
les Miresses de Terrassa. L’escullera, en el tram que la seva alçada es més gran, ha patit un moviment que fa que
OBRES DE CONDICIONAMENT TALÚS DE L'ESCULLERA EXISTENT A UAen la part central s’hagi produït un desplaçament de les pedres cap al carrer.
08 LES MARTINES.
L’objecte del projecte és realitzar les actuacions necessàries per aconseguir l' estabilització de l’escullera. També es
realitzarà una cuneta en la part alta de l’escullera per conduir les aigües.

Urbanització

OBRES D'INSTAL·LACIÓ DE BARANES A ESCALES DE CAN PALET DE
VISTA ALEGRE.

Urbanització

OBRES PER A L'ARRANJAMENT TALÚS CARRER DELS DIPÒSITS DE CAN L'objecte del projecte és el condicionament del talús del c/Dipòsit pel costat dels habitatges.c/Dipòsits des de la
Ronda de Ponent a l'Avinguda Can Boada del Pi.
BOADA DEL PI

Urbanització

OBRES AMPLIACIÓ DE LES VORERES DEL C/MANRESA I C/CONSELL DE desgast important en alguns punts. També hi ha urbanitzacions fetes de fa molts anys i que el seu desgast al llarg
del temps ha provocat un deteriorament que fa necessària la seva urgent reposició i millora d'accessibilitat.
CENT

L'objecte del projecte és la instal·lació de baranes metàl·liques centrals a diverses escales -6- al barri de Can Palet
de Vista Alegre.

Cost

31.171,20

60.000,00

18.150,00

19.576,83

24.009,87

La ciutat està exposada a un ús continuat de l'espai públic per part de tots els seus habitants que dóna lloc a un

Urbanització

OBRES DE RENOVACIÓ DE LA VORERA DEL C/GIRALT I SERRA.

Urbanització

OBRES DE PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM VORERA DE LA RAMBLETA, PER
MILLORAR PAS VIANANTS

Urbanització

Urbanització

Urbanització

Urbanització

L'objecte del projecte és l'ampliació de les voreres del c/Manresa, des de Pl de l'Aigua fins el c/Consell de Cent.
L'objecte del projecte és la renovació de la vorera del c.Giralt i Serrà amb Abelló i Bufí. Actualment, la vorera de la
banda nord de la cruïlla presenta un pendent excessiu i té un acabat llis que no ofereix el grau de fregament
necessari, que s'accentua en cas de pluja o de paviment mullat. L'actuació consisteix en millorar les condicions
d'accessibilitat d'aquesta cruïlla.
L'objecte del projecte és la pavimentació d'un tram de la vorera de la Rambleta, per millorar el pas de vianants de la
zona oest davant de la rotonda. Zona parcial entre Ctra Martorell i C/Pintor Fortuny.

L'objecte del projecte consisteix en l'ampliació de la vorera del carrer Granada davant l'Institut Blanxart. L'any 2011
es va millorar l'accessibilitat de l'Institut Blanxart, amb la disposició d'unes baranes a la calçada del carrer Granada
(davant del centre) que eixamplaren l'espai de vianants. L'actuació consisteix en l'ampliació de la vorera
corresponent als vianants, incloent la instal·lació d'arbrat i mobiliari urbà.
Es tracta d’un espai qualificat com a equipament esportiu, amb paviment de terres sense cap ús en concret, delimitat
per unes tanques i rodejat per uns jocs biosaludables, un font i unes taules de pic-nic. L’espai destinat a la pràctica
OBRES DE REMODELACIÓ PAV. I DRENTAGE ESPAI ESP. C/JACINT ELIASesportiva està delimitat per un bordó jardí. Aquest espai presenta un pendent important, la qual cosa fa que no se
PS. 22 DE JULIOL.
pugui desenvolupar una pràctica esportiva en condicions òptimes. L'objecte del projecte és substituir el paviment de
l’espai per un paviment apte per la pràctica esportiva. Es tracta d’un paviment de formigó amb fibres .
L'objecte del projecte és l'enjardinament de la cruïlla de la ctra. de Rubí amb c/Colom. Actualment entre la carretera
de Rubí i el carrer Colom, existeix una cruïlla enjardinada amb una prada sense reg, amb tres arbres, dos dels quals
estan situats a la cantonada de la mateixa. És necessari condicionar aquest espai per donar-li un aspecte mes
endreçat.
OBRES D'ENJARDINAMENT DE LA CRUÏLLA DE LA CTRA. DE RUBI AMB
Els treballs a realitzar consisteixen en:
• Eliminació de 2 arbres situats al límit de la cruïlla i que estan malmetent l’asfalt i els bordons.
C/COLOM.
• Instal•lació d’un sistema de reg per la nova vegetació.
• Plantació de gespa en substitució del prat existent.
• Redifinició, reubicació i plantació d’arbrat i d’arbustiva.
• Vorada de graves d’un metre per establir una separació del reg amb el vial.

OBRES D'AMPLIACIÓ DE VORERA AL C/GRANADA.

REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE L'EMIGRANT

Aquesta actuació ha de permetre millorar l'accessibilitat i la connectivitat de la plaça amb el C/Alexandre Galí. Així
s'ampliarà la vorera d'aquest carrer en el tram de la plaça i es duran a terme actuacions per millorar la connexió amb
el mercat. D'altra banda es faran intervencions puntuals per arranjar elements de mobiliari, baranes i vegetació.

30.595,33

43.579,01

45.524,85

48.099,97

53.676,19

28.582,93

59.090,58

Observacions

18/06/2018

Àrea de Territori i Sostenibilitat

RELACIÓ D'EXEMPLES D'ACTUACIONS DINS EL RANG ECONÒMIC DISPONIBLE -83.000€ districteTema

Zona lliure
circulació de
gossos

Nom

Descripció

Arrel de la creixent demanda per part dels propietaris de gossos de Terrassa de disposar d’espais per poder passejar
lliurament amb les seves mascotes i per tal de facilitar la convivència entre els propietaris d’aquests animals i la resta
d’usuaris d’espais públics es treballa en la creació d’àrees de lliure circulació de gossos.
OBRES D'ADEQUACIÓ D'UNA ÀREA DE LLIURE CIRCULACIÓ DE GOSSOS
El projecte consisteix en la col·locació d’una tanca de 1,5 m i de 2,00m d’alçada a tot el perímetre. També es
CARRER TÚRIA, BARRI CAN PALET
col·locaran dos bancs, dues papereres, enllumenat i una font dintre del recinte, així com la senyalització de l’espai.
Té una superfície total de 1.100 m² determinada per un perímetre de 140 ml.

* Jocs infantils, biosaludables i esportius -workout- veure preus catàleg
adjunt*

Cost

35.183,84

Observacions

