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Projecte de renovació de les instal·lacions 
d'enllumenat públic, soterrament de línies 
elèctriques i renovació de la xarxa d'aigua 

potable del passeig de la Muntanya
PROJECTE URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE LA MUNTANYA-FASE 2, 

ENTRE LA PLAÇA DE LA FONT VERDA I EL CARRER DE FRANCESC RIBAS



Completar la renovació del passeig de la Muntanya, aplicant els mateixos criteris que a la

primera fase.

Renovar els serveis existents en el carrer, com ara el soterrament de línies elèctriques aèries o

la renovació de la xarxa d’aigua potable o trams de clavegueram, entre altres.

Millorar l’accessibilitat del vianant, renovant les voreres i actuant en els passos de vianants,

mantenint les places d’aparcament actuals i els carrils de circulació de vehicles.

Aplicar en la renovació de serveis criteris d’eficiència i estalvi en aigua i energia, instal·lant la

xarxa d’aigua no potable o enllumenat públic amb LED.

Guanyar en atractivitat comercial i de les activitats econòmiques, instal·lant el tritub pel

desenvolupament de les noves tecnologies de la comunicació, renovant l’arbrat o ampliant la

vorera de llevant del passeig.

Objectius



PROGRAMA D’ACTUACIÓMUNICIPAL (PAM 2011-2015)

“En la mesura que es trobi el finançament per suportar-ne el cost, continuar amb el

projecte de reurbanització del passeig de la Muntanya executant la segona fase, entre la

plaça de la Font Verda i el carrer de Francesc Ribas”. (anualitat 2014)

II PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS

1.2.1. Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana. Es defineix com a

segona corona urbana de Granollers l’àmbit comprès entre els carrers: passeig Colom,

Camp de les Moreres, Roger de Flor, Lledoner i passeig de la Muntanya.

Una actuació planificada i estratègica



Descripció del projecte del passeig de la Muntanya
Àmbit d’actuació



Renovació de les voreres, deixant l’amplada existent de la vorera oest i ampliant en uns 80 cm la

vorera est.

A les cantonades amb els carrers travessers, ampliació de les voreres mitjançant l’execució

d’orelleres.

Manteniment dels carrils de circulació actuals però reduint-ne l’amplada, passant de 3,75 metres a

3,2 metres d’amplada.

Manteniment de les actuals places d’aparcament de vehicles i augmentant lleugerament els espais

destinats a càrrega i descàrrega, de 48 a 50 metres lineals.

Renovació dels passos de vianants, passant dels quatre existents en el tram a cinc.

Renovació del paviment asfàltic amb la instal·lació d’asfalt sonoreductor en els vials de circulació.

Instal·lació de mobiliari urbà: bancs i cadires.

Descripció del projecte del passeig de la Muntanya
Proposta d’urbanització



Renovació de la xarxa d’abastament i distribució de l’aigua potable, substituint la canalització de

fibrociment per una nova de fosa.

Renovació de l’arbrat del carrer seguint els criteris emprats a la fase 1, amb la instal·lació d’una

xarxa de reg per degoteig.

Soterrament de les línies aèries elèctriques existents, concretament executant un creuament.

Estabanell Energia deixarà col·locats quatre tubs per la vorera oest, en previsió de futures

ampliacions de la seva xarxa.

Renovació d’un tram de clavegueram, entre passatge que porta a la via i el de Pintors Vergós.

Redimensionament de la xarxa de captació de les aigües superficials (embornals i rigola).

Pas d’una secció de 2,9 m (vorera est) + 11,5m. (calçada) + 4,9 m (vorera oest) a una altra de

3,8 m (vorera est) + 10,60 m. (calçada) + 4,9 m (vorera oest)

Descripció del projecte del passeig de la Muntanya
Proposta d’urbanització



Ampliació de la xarxa de telecomunicacions, instal·lant la xarxa de tritub municipal.

Creació de noves canalitzacions de telefonia per al soterrament i retirada de les línies aèries existents

i els seus suports (creuaments soterrats).

Instal·lació de nous fanals amb lluminàries ecoeficients a doble nivell (leds), que il·luminin la calçada

i la vorera. Reforç de l’enllumenat als passos de vianants.

Renovació del panot, quatre pastilles, substituint els actuals bordons per uns de nous de granit.

Instal·lació d’un tub d’aigua no potable, que forma part de la xarxa d’aigua no potable del municipi.

Tant el prisma elèctric, com els nous tubs d’aigua potable, la xarxa d’aigua no potable i el tritub per

a les noves comunicacions s’enllaçaran amb les renovacions fetes en el projecte de millora dels

accessos a l’Hospital General i del carrer Francesc Ribas.

Descripció del projecte del passeig de la Muntanya
Proposta d’urbanització



Ampliació de les voreres de la rotonda de la plaça de la Font Verda, renovant la rotonda

central amb un arbre ornamental, olivera, i la plantació d’arbustiva i col·locació de llambordes

reciclades procedents dels carrers del centre històric.

Descripció del projecte del passeig de la Muntanya
Proposta d’urbanització



Formació d’orelleres a les voreres als passos de vianants, aprofitant l’amplada
d’aparcament en filera de la calçada, afavorint la visibilitat i l’accessibilitat.

Descripció del projecte del passeig de la Muntanya
Proposta d’urbanització

EXEMPLE DEL PASSEIG DE LA MUNTANYA – FASE 1



Substitució dels actuals plataners i oms (129) per l’alternança de tres noves 
espècies: Acer Burgerianum, Prunus Calleryana i Tilia Tormentosa. Plantació de 135 
arbres.

Descripció del projecte del passeig de la Muntanya
Proposta d’arbrat

ACER

Acer Burgerianum

PRUNER

Prunus Calleryana



Descripció del projecte del passeig de la Muntanya
Proposta d’arbrat

TIL·LER

Tilia Tormentosa



Tram 1. CANTONADA AMB EL CARRER FRANCESC RIBAS FINS CARRER COSTA RICA



Tram 2. CARRER COSTA RICA AL CARRER QUE VA A LA VIA DEL TREN



Tram 3. CARRER QUE VA A LA VIA FINS AL CARRER PINTORS VERGÓS



Tram 4. DEL CARRER PINTORS VERGÓS A LA PLAÇA DE LA FONT VERDA



Indicadors

Passeig de la Muntanya, entre plaça Font Verda i carrer Francesc Ribas Quantitat

Longitud 550 metres lineals

Superfície 10.420 m²

Superfície de la calçada 6.400 m²

Superfície de les voreres existents actualment 4.020 m²

Superfície de les voreres resultants de l’actuació 5.285 m²

Nombre d’arbres proposats a plantar en el projecte 135 unitats

Xarxa d’aigua potable Sorea a renovar (500, 400 i 200 mm de diàmetre) 1.650 metres lineals

Nombre de fanals a instal·lar 32 unitats

Longitud prisma d’enllumenat públic a instal·lar 1.100 metres lineals

Longitud xarxa de reg automàtic a instal·lar 1.200 metres lineals

Xarxa de clavegueram a renovar (500 mm de diàmetre) 60 metres lineals

Prisma de la xarxa d’Estabanell (4 tubs de 160 mm de diàmetre) 675 metres lineals



Pressupost estimat de l’obra, segons l’avantprojecte, (amb IVA del 21% inclòs):
886.703,90 €.

Pressupost i finançament

El projecte ha estat presentat al Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de
Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2016. La Generalitat va comunicar que
l’obra seria subvencionable en l’anualitat 2015. L’Ajuntament de Granollers va
decidir presentar un altre projecte.

La Junta de Govern de 25 de setembre de 2012 va acordar sol·licitar una
subvenció de 700.000 d’euros a la Diputació de Barcelona en el pla “Xarxa de
Governs Locals (2012-2015)”. La subvenció ha estat atorgada al mes de febrer
de 2013.



El 8 d’octubre de 2014 la Junta de Govern va aprovar el projecte executiu, amb
un pressupost de 918.084,02 € (21% d’IVA inclòs).

Cal tenir en compte altres inversions que no s’imputen al projecte, com ara: la renovació de la xarxa d’aigua
potable i les despeses derivades del soterrament de les línies elèctriques.

Termini d’execució, segons el projecte executiu: 6 mesos.

Empresa adjudicatària i calendari de l’obra

El concurs de licitació de l’obra va finalitzar el 20 de març de 2014 i s’hi van
presentar 12 empreses. El 6 de maig de 2014 es va adjudicar l’obra.

L’empresa guanyadora del concurs va ser Obres i Serveis Roig, S.A., que va
presentar un pressupost de 701.739,50 €, una baixa del 23,56%, i un termini de
3,6 mesos de duració de l’obra.

Les obres començaran el dilluns, 2 de juny.

Està previst que finalitzin a mitjan-final de setembre.



Organització de l’obra: fases i afectació del trànsit

L’obra es dividirà en dues fases:

De la rotonda de la plaça de la Font Verda fins al passatge de la
vorera oest.

Del passatge de la vorera oest fins a la rotonda del carrer
Francesc Ribas.

El trànsit de vehicles quedarà durant les dues fases en un únic sentit de
circulació, en sentit sud, però durant la primera fase es mantindrà el
doble sentit de circulació entre la rotonda de Francesc Ribas i el carrer
Costa Rica.

El trànsit en sentit nord, durant tota l’obra, es desviarà pel carrer Josep
Maria de Sagarra.



Fase 1. De la plaça de la Font Verda al passatge de la vorera oest



Fase 2. Del passatge de la vorera oest a la rotonda de Francesc Ribas



Execució de l’obra

El dia 2 de juny es començarà tallant els arbres de la fase 1.

Es començarà per la vorera oest, per les feines que han de fer les companyies:
prisma d’Estabanell i canonades de Sorea.

Un cop enllestits els serveis de la vorera oest es començarà la vorera est,
treballant a partir d’aquell moment a les dues voreres simultàniament.

Per la vorera est, sempre es deixarà un pas pels vianants i s’habilitarà
l’entrada i sortida de vehicles dels aparcaments, a excepció dels dies concrets
en què es planifiqui el tall.

Abans no es comenci la fase 2, s’avançaran les feines a executar a l’àmbit de la
rotonda de la plaça de la Font Verda, per anar deixant l’obra acabada de sud a
nord.

La fase 2 seguirà la mateixa metodologia que la fase 1.


