Nota de premsa
Terrassa, 17 d’octubre de 2016

L’Ajuntament inicia aquesta setmana la remodelació
de les voreres en vuit punts de la ciutat
Les obres tenen un cost de 46.220 euros i una durada prevista de dos mesos

L’Ajuntament de Terrassa posarà en marxa treballs de reparació de les voreres en
diferents punts de la ciutat aquesta setmana. La durada prevista de les obres és de
dos mesos. En la majoria dels casos es tracta d’enderrocar la vorera existent, és a
dir, la part que es troba malmesa, per fer les remodelacions necessàries i acabar
l’obra amb el mateix paviment existent -panot gris o panot vermell, segons el cas-. A
més, les voreres remodelades s’adaptaran a la normativa vigent d’accessibilitat. Les
obres es duran a terme en un total de vuit punts repartits per la ciutat:
-

carrer de Bartomeu Amat, 89
avinguda de Josep Tarradellas, amb plaça de les Magnòlies
carrer d’Holanda, davant de l’INS Egara
carrer d’Holanda, davant del bloc número 3
carrer d’Amèrica, 40
carrer d’Amèrica, 45
carrer Cementiri Vell, a l’alçada del carrer de Viveret
carrer de Vic

En el cas de l'actuació de l'avinguda de Josep Tarradellas, confluència amb la plaça
de les Magnòlies, la parada d'autobús existent es desplaçarà uns metres durant el
desenvolupament de les obres. Es col·locarà senyalització vertical provisional en la
nova ubicació de la parada i es col·locaran diferents cartells informatius.
L’actuació del carrer de Vic inclourà la reordenació dels arbres de la via i la seva
substitució per d’altres d’espècies menys agressives amb el paviment. Les arrels
d’aquests arbres han estat els causants dels desperfectes en la vorera i, per aquest
motiu és necessària la seva substitució per d’altres d’espècies més adients. La
reordenació de l’arbrat deixa més distància de separació entre els escocells, ja que
es va detectar que l’actual distància de separació era massa petita i causava
desperfectes en el paviment. Així, es retiraran 11 arbres i se’n plantaran quatre de
nous, amb una major distància de separació.
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El conjunt de les obres de reparació de voreres s’han adjudicat a l'empresa Consca
Egara, S.L. per una import de 46.220,26 euros (IVA inclòs).

terrassa.cat
Servei de Premsa
Àrea de Presidència
Raval de Montserrat, 14
08221 Terrassa
Tel. 93 739 70 05
premsa@terrassa.cat
www.terrassa.cat

facebook.com/ajterrassa

twitter.com/ajterrassa

