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El projecte
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L’objecte d’aquest projecte és dur a terme la Fase I de la Modificació del

projecte d’urbanització del Pla Especial d’ordenació del sector format pel carrer

del Comerç i les avingudes de Can Batllori i Can Palmer, al barri d’Alba-Rosa.

Actualment la plaça de les Oliveres i l’avinguda de Can Batllori estan

interrompudes per una parcel·la que n’impedeix la continuïtat i la connexió.

Objectiu dels treballs:
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En aquesta primera fase del projecte es preveu la realització d’aquesta connexió

i la desviació de serveis afectats que travessen una finca de titularitat privada a

la zona d’ús públic; es connectarà la plaça de les Oliveres, actualment en cul-

de-sac, amb l’avinguda de Can Batllori, per tal de facilitar la connexió d’aquesta

zona amb la resta de la ciutat.

El passatge, que connectarà la plaça de les Oliveres amb el tram nou del carrer

de Montserrat Roig i l’avinguda de Can Batllori es realitzarà amb plataforma

única.

Es marcaran dues voreres, una continuant amb la mateixa amplada que la

existent i l’altre amb una amplada de 1,80 m. Ambdues es pavimentaran amb

panot de nou pastilles.

També es col·locaran pilones per evitar l’aparcament incontrolat.

Descripció de la intervenció:
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A la part del carrer de Montserrat Roig que connectarà el passatge amb

l’avinguda de Can Batllori es farà la vorera de la banda muntanya, també amb

panot de nou pastilles i amb vorada de formigó de 15 cm d’ample. La calçada

quedarà també amb plataforma única.

S’haurà d’adaptar la vorera existent de l’avinguda de Can Batllori per tal de

permetre l’adequada incorporació dels vehicles a aquesta, es reforçarà el

paviment, es col·locarà peça de formigó prefabricada de 20x20 cm i es

realitzarà un rebaix d’incorporació.

En total, s’intervindrà en uns 350 m2 de terreny, als que s’han de sumar les 

actuacions fora d’àmbit.

Descripció de la intervenció:
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El termini previst per a l’execució dels treballs corresponents a

aquesta Fase I és d’aproximadament tres mesos.

Durada de la intervenció:
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El projecte

Pressupost total:

El pressupost per a la realització de les obres és de 146.626,77 + IVA.
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Objectius de la comunicació

• Informar a la ciutadania en general, i en especial als veïns i

comerciants afectats, de l’objecte de les obres coordinant

l’emissió de missatges per part de tots els agents implicats.

• Minimitzar les molèsties ocasionades per les obres

necessàries, planificant la comunicació de les mateixes.
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La Comunicació

Públics a qui es dirigeix:

• 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.



La Comunicació

Accions de comunicació:

Senyalètica:

El cartell promocional d’obra queda fora d’aquest pla de comunicació.

L’adjudicatari de les obres d’urbanització assumirà la producció i

instal·lació del cartell seguint indicacions i criteris municipals

(dimensions, disseny, imatge i ubicació). Es fixa partida

pressupostària al plec de condicions tècniques del projecte.



La Comunicació

Accions de comunicació:

Elements i canals de difusió:

•Informació als mitjans municipals (viladecans.cat, Revista de

Viladecans): redacció i difusió d’una notícia per informar sobre les

mesures contemplades en el projecte.

•Xarxes socials: Facebook, Twitter, canal Youtube.

•Col·locació de cartells a les comunitats de veïns i/o habitatges

unifamiliars afectats.



Cronograma d’accions de comunicació

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Web, butlletí, i xarxes socials

Elaboració elements informatius i de senyalètica (inici 

obres)
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El pressupost
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Import total comunicació 2.932,53 € + IVA 

Fase (inici obra) → 75%  (2.199,40 €), 

Fase (Finalització obra) → 25% (733,13 €)
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Moltes gràcies!

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

Telèfon: 93 637 95 03


