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SUBSTITUCIÓ I MILLORA DEL COL·LECTOR 
D’AIGÜES RESIDUALS A AV. MIL·LENARI ENTRE 
C. DEL DOTZE D’OCTUBRE I AV. DE CAN 
BATLLORI



El projecte



Entre les funcions de l’Àrea d’Espai Públic hi ha la conservació i el
manteniment de la via pública, així com la gestió i la realització de les
obres de millora i manteniment de la xarxa de clavegueram.

En aquest sentit, l’apartat 3.2 de la línia estratègica 3 del Pla
d’Actuació Municipal 2016-2019 preveu, entre d’altres actuacions a la
zona, la renovació del clavegueram de Poblat Roca i Hispanitat.

Part d’aquesta actuació ja es va dur a terme mitjançant l’execució del
Pla de Barris de Ponent, però ara cal iniciar la segona fase dels
treballs de renovació de la xarxa de clavegueram i solucionar alguns
dels problemes existents actualment.

Objectiu

El projecte



El pressupost total per a la realització dels treballs és de 122.897,31 € + IVA
La realització d’aquesta obra suposa una millora en la xarxa de clavegueram 
de la zona que beneficiarà a 30 habitatges. A més, els treballs contemplen la 
renovació total de l’asfalt i la senyalització viària un cop finalitzada l’obra.
El termini estimat per a l’execució dels treballs serà de 4 mesos. 

Descripció del projecte

El projecte



La Comunicació



Ciutadania que viu a l’entorn de les obres. (els més afectats per les 
obres, les molèsties).

Membres de consells participatius: Consell de Districte.

Ciutadania viladecanenca en general.

Objectius de Comunicació

La comunicació



Senyalètica:

1 cartell informatiu d’obra.

Elements i canals de difusió:
Web d’obres (viladecans.cat/obres): informació del projecte.
Informació als mitjans municipals (viladecans.cat, Revista de Viladecans). 
Xarxes socials: Facebook, Twitter, canal Youtube. 

Informació a les agents cíviques sobre les afectacions de les obres i 
realització de fulletons perquè els reparteixin, si s’escau.

Accions de comunicació

La comunicació



Cronograma d’accions de comunicació

Web, butlletí, Viladecans TV, web i 
revista VIPS

Elaboració elements informatius i de 
senyalètica (inici obres)

La Comunicació



El pressupost



Import total comunicació 2.457,94 € 

Fase (inici obra) → 75%  (1.843,45 €), 
Fase (Finalització obra) → 25% (614,48 €)
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Moltes gràcies!

Carrer de Santiago Rusiñol Prats, 8 – 08840 Viladecans, Barcelona

Telèfon: 93 637 95 03


