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Constru ïm c iutat  
BUTLLETÍ INFORMATIU DE LES OBRES DEL CARRER GIRONA, ENTRE ELS CARRERS DE

FRANCESC RIBAS I AGUSTÍ VINYAMATA  

Com estava previst, el dimarts 2 d’abril l’empresa 

Obres i Serveis Roig  va iniciar les obres que amb el 

títol “Ampliació de l'àmbit per a vianants i renovació 

dels serveis del carrer Girona de Granollers” proposa 

la remodelació del tram comprès entre els carrers de 

Francesc Ribas i Agustí Vinyamata. 

El projecte proposa l’ampliació de voreres per fer més 

accessible el carrer, renovar els serveis de 

clavegueram i aigua potable, així com el soterrament 

de les línies elèctriques. També s’instal·laran tubs en el 

subsòl per a la instal·lació de nous serveis en el futur i 

d’accés a la fibra òptica. 

La nova urbanització preveu la plantació d’arbres i la 

instal·lació de mobiliari urbà en el carrer; la creació de 

dos nous passos de vianants; la renovació dels 

semàfors; la substitució de l’actual enllumenat públic 

per làmpades LED i la renovació amb asfalt que 

redueix el soroll al pas dels vehicles.  

El 2 d’abril han començat les obres 

Una inversió d’1.680.000 euros 
El pressupost inicial d’aquesta obra era de 2,39 milions 

d’euros. Un cop es va desenvolupar, entre els mesos de 

gener i març el procés de licitació, va resultar 

guanyadora del concurs l’oferta presentada per Obres i 

Serveis Roig, per 1,68 milions d’euros.  Podeu tenir més 

informació sobre el procés de licitació al Perfil del 

contractant, a www.granollers.cat. 

L’obra està finançada amb l’aportació de prop de 

500.000 euros del Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER), que gestiona la Generalitat de 

Catalunya; per un milió d’euros del Programa Xarxa 

Municipis de la Diputació de Barcelona i, la resta, fins a 

cobrir el pressupost, per l’Ajuntament de Granollers. 

Per finançar les obres no es preveu cap contribució 

especial de millora, és a dir, que els veïns del carrer 

Girona no hauran de costejar les obres.   
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El projecte executiu preveia un termini per fer l’obra 

de 14 mesos. L’oferta presentada per Obres i Serveis 

Roig rebaixa la durada de les obres a 9 mesos. 

La identificació dels serveis existents, la construcció 

dels nous i l’arranjament del clavegueram des del 

carrer Torras i Bages direcció nord seran les primeres 

actuacions de l’obra. 

Posteriorment es procedirà la remodelació de la vorera 

de ponent del carrer, la del Casino, començant per la 

cantonada amb el carrer d’Agustí Vinyamata i pujant 

en direcció al carrer de Bruniquer. 

Les obres s’aniran executant per trams, és a dir, no 

s’actuarà en tot l’àmbit de l’obra i la intenció és que a 

mesura que es vagi avançant es vagi acabant al màxim 

la urbanització. 

Nou mesos d’obres 

El passat divendres, 22 de març es va celebrar la 

primera reunió de la Comissió de Seguiment de les 

obres del carrer de Girona. 

L’objectiu de la comissió és analitzar i informar 

periòdicament de l’evolució de les obres. El fet que 

estigui integrada per representants de l’empresa, els 

veïns i l’Ajuntament permet informar de primera mà 

als veïns i comerciants i també rebre els seus 

suggeriments i canalitzar els dubtes.  Els representants 

veïnals són els encarregats de traslladar al conjunt de 

veïns la marxa de les obres. 

En la primera reunió l’empresa va presentar el 

calendari i la proposta d’execució de l’obra.  Mentre es 

comencin els treballs de demolició i renovació dels 

serveis del tram de vorera comprès entre Vinyamata i 

Reunions de la Comissió de Seguiment de les obres del carrer Girona  

Amb les obres se 

soterraran les línies 

elèctriques aèries . 

La primera reunió es va celebrar el passat 

22 de març 

Si esteu interessats a formar part de la 

Comissió de Seguiment de les obres, 

poseu-vos en contacte amb l’Associació de 

Veïns Carrer Girona-Centre 

La part més delicada de l’obra és la renovació dels 

serveis. S’obrirà una nova rasa per a la instal·lació de 

la nova xarxa d’aigua potable, elèctrica, 

d’enllumenat públic i de fibra òptica.   

Bruniquer, un altre equip anirà fent les actuacions 

puntuals de clavegueram i es seguiran fent les cales 

de detecció de serveis existents. 

El dia 2 d’abril es va fer una visita a l’obra coincidint 

amb el seu inici. 

En la segona reunió, celebrada el dia 5 d’abril, es va 

concretar el calendari de les primeres accions, així 

com les primeres disposicions pel que fa a 

mobilitat. Es concreta que la primera actuació al 

clavegueram s’iniciarà a la cruïlla amb el carrer 

Torras i Bages en sentit nord. 

 

 

 

 

Amb les obres es soterraran les xarxes 


