
Preguntes Més Freqüents sobre la nova urbanització del carrer de Girona

Descripció de l'actuació.
El projecte, que es desenvolupa en el carrer de Girona, en el tram comprès entre els carrers de
Francesc Ribas i Agustí Vinyamata, 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 es col·locaran tubs en el subsòl per a la futura instal·lació de nous serveis i
d’accés a la fibra òptica.

La nova urbanització comportarà 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. 

Inici i durada prevista de les obres.
Les obres comencen el dia 2 d'abril i tenen una durada prevista de nou mesos. És a dir, si no hi
ha incidències importants, s'acabaran el mes de desembre.

Com es desenvoluparà l'obra?
La renovació del tram de clavegueram, entre els carrers de Bruniquer i Agustí Vinyamata, serà
la primera actuació de l’obra.
Posteriorment, es procedirà a començar la remodelació de la vorera de llevant del carrer, la del
camp de futbol,  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’actua en tot l’àmbit de l’obra.

Qui fa l'obra i per quin import.
L'empresa Obres i  Serveis  Roig,  guanyadora del  concurs convocat,  que farà l'obra  per  un
import d'1.680.000 euros. 

Qui finança l'obra.
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 de la Diputació de Barcelona i, la resta, fins a cobrir el pressupost, per l’Ajuntament de
Granollers.

Comissió de Seguiment de les Obres.
L’objectiu de la comissió és analitzar i informar periòdicament de l’evolució de les obres. Està
integrada per representants de l’empresa, del veïnat i de l’Ajuntament. D'aquesta manera veïns
i comerciants estan informats de primera mà de l'evolució de l'obra alhora que l'Ajuntament rep
els seus suggeriments i canalitza els dubtes que es puguin generar. 

Voleu rebre informació periòdica de l'estat de l'ob ra?
Envieu el vostre correu electrònic a l'adreça obres@ajuntament.granollers.cat i cada mes
rebreu un butlletí sobre com evoluciona l'obra. 


