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Tall de trànsit a l’avinguda de Jaume I per obres de
millora de la xarxa de clavegueram
El proper dilluns 20 d’octubre, l’Ajuntament iniciarà la tercera fase de les
obres de substitució i reforç de les tapes del clavegueram a l’avinguda de
Jaume I. Es preveu que aquests treballs tinguin una durada de 3
setmanes, temps durant el qual es tallarà el trànsit entre els carrers de
Feliu Tura i Enric Morera.
L’Ajuntament procedirà a substituir i reforçar el paviment al voltant de les tapes
del clavegueram de l’avinguda de Jaume I, en el tramp comprès entre els
carrers d’Enric Morera i Feliu Tura. Aquestes obres són la continuació dels
treballs que ja es van desenvolupar l’any 2013 en el tram entre Berenguer III i
Feliu Tura, i el passat setembre, a l’avinguda de Burgos.
Amb aquests treballs es substituiran un total de 19 tapes de la xarxa de
clavegueram i es reforçarà el paviment en un metre a la rodona de cada tapa
amb formigó. També s’aprofitarà per reparar alguns embornals i algunes zones
on l’asfalt està malmès. El pressupost d’aquestes obres és de 21.600 euros.
Tot i les molèsties que provocarà un tall de trànsit de fins a 3 setmanes a
l’avinguda de Jaume I, el govern considera que es tracta d’unes obres
d’importància cabdal per garantir la seguretat del trànsit en una de les
principals artèries circulatòries de Mollet.

Informació important:
Tram afectat. Durant tota l’obra es tancarà l’accés al trànsit de l’avinguda de
Jaume I, des de Feliu Tura a Enric Morera. El trànsit es desviarà en sentit Nord
pels carrers de Rafael Casanova, Via de Ronda, Granollers i Enric Morera; i en
sentit sud, per Enric Morera, Granollers, Via de Ronda i Feliu Tura.


Accés veïns. Els veïns que necessitin accedir al seu aparcament, podran
fer-ho pels carrers adjacents. El carrer de Portugal canviarà el sentit
habitual de circulació entre els carrers del Sol i Roger de Llúria, per tal de
permetre l’accés dels veïns al seu domicili.



Senyalització. Es senyalitzarà el tall de trànsit mitjançant plafons
informatius que indicaran els itineraris alternatius i s’informarà als serveis
d’emergències, hospital, etc.



Transport públic. Es garantiran tots els trajectes del bus urbà i interurbà,
que faran el mateix itinerari alternatiu que el proposat per als vehicles
privats. Pel que fa a les parades, la parada entre Plaudàries i Castelao en
sentit sud, es traslladarà uns metres més al sud (entre els carrers de Feliu
Tura i St. Llorenç). En l’itinerari del bus en sentit nord, s’ha situat una
parada a la Via de Ronda, entre G. Vínzia i rbla. Nova.



Zona blava. Les zones blaves quedaran anul·lades.

Per tal de minimitzar les molèsties a la ciutadania i assegurar el màxim
coneixement de les afectacions, l’Ajuntament ha enviat una carta al veïnat de la
zona afectada per les obres, on s’informa de totes les afectacions i s’adjunta un
plànol amb els itineraris alternatius. A més, també es repartiran cartells
informatius als comerços de la zona.
Durant tota l’obra i, amb major presència els primers dies del tall de circulació,
la Policia Municipal efectuarà un control especial per tal de minimitzar els
problemes de trànsit derivats d’aquestes obres.
Adjuntem plànol del tram afectat i els itineraris alternatius.
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