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I DE LA RIERA



Ordre del dia Consell d’Urbanisme i de la Riera:

 Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

 Obres a l’espai públic realitzades, obres en curs, i obres planificades.

 Situació del Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i

Ambiental.

 Actuacions relacionades amb la canalització de la riera. Compromís del

Departament de Territori i Sostenibilitat.

 Última fase del procés participatiu sobre els escocells de la riera

urbanitzada. Votació final per al tancament del projecte executiu

 Projecte d’urbanització superficial de la Riera entre el rial Bellsolell i inici

de Riera i Penya. Empresa adjudicatària

 Torn obert de paraules

Consells municipals d’urbanisme i de la Riera



Actuacions a l’espai públic realitzades o en curs

Pista Escola Sant Martí



Actuacions a l’espai públic realitzades o en curs

Pista Escola Sant Martí



Actuacions a l’espai públic realitzades o en curs

Esplai dels jubilats



Actuacions a l’espai públic realitzades o en curs

Passeig de Can Jalpí



Actuacions a l’espai públic realitzades o en curs

Passeig de Can Victoriano - lletres entrada del poble



Actuacions a l’espai públic realitzades o en curs

Enllumenat de Can Borrell



Actuacions a l’espai públic realitzades o en curs

Àrea d’emergència del Torrent d’en Puig



Actuacions a l’espai públic planificades 

a curt i mig termini

Zona de jocs de Can Jalpí



Actuacions a l’espai públic planificades 

a curt i mig termini

Actuacions a Can Borrell:

• Millores en l’enjardinament



Actuacions a l’espai públic planificades 

a curt i mig termini

• Diverses actuacions a l’interior 

• Millora de l’espai posterior 



Actuacions a l’espai públic planificades 

a curt i mig termini

Mercat municipal com a sala polivalent



Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, 

Arquitectònic i Ambiental. Aprovat inicialment



Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, 

Arquitectònic i Ambiental 

 Els 299 elements catalogats estan classificats en sis

tipologies:

 elements arquitectònics

 conjunts arquitectònics

 béns arqueològics paleontològics

 béns socioculturals i etnològics

 béns naturals

 béns ambientals paisatgístics



Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, 

Arquitectònic i Ambiental 

Al·legacions presentades en el tràmit d’Informació Publica del

PEUPiC:

 El Ple de l’Ajuntament va aprovar Inicialment el PEUPiC el 16 de febrer

del 2017,pubicació al BOP el 7 de març del 2017, i va estar en

informació publica 45 dies fins el 21 d’abril del 2017.

 Durant el termini d’informació publica es varen atendre 51 visites i han

entrat per registre un total de 34 al·legacions de 299 elements

catalogats, 6 d’elles fora de termini, d’aquestes al·legacions:

 5 estan catalogades com BCIL

 24 estan catalogades com BPU

 3 demanen incloure en el Catàleg diversos elements no inclosos en

el document aprovat inicialment.



Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, 

Arquitectònic i Ambiental 

 Del contingut de les reunions mantingudes amb els

propietaris inclosos en el PEUPiC podem extreure:

 Conèixer el motiu de la Catalogació.

 Conèixer si la protecció de l’element catalogat rebrà

ajuts.

 Donar compte d’errors materials del contingut de la fitxa

(nom, dades històriques, etc)



Pla Especial i Catàleg del Patrimoni Històric, 

Arquitectònic i Ambiental 

 Les al·legacions presentades tenen el següent contingut:

 3 al·legacions demanen modificació de la qualificació

urbanística de la finca inclosa en el Catàleg.

 3 al·legacions sol·licitant la inclusió de nous elements en

el Catàleg.

 14 demanen si es podran dur a terme actuacions en

l’element catalogat: canvi de persiana de llibret per

enrotllable, ampliació porta per aparcament, etc.

 10 demanen no ser inclosos en el Catàleg.

 Tots demanen saber els ajuts públics per manteniment

del elements catalogats.



Canalització de la Riera (Recepcionament per Ministerio el 31/05/2012)



Canalització de la Riera i actuacions a la llera



Canalització de la Riera i actuacions



Actuacions

 Consolidació esculleres laterals per protecció mur de la carretera i

per protecció de canonada clavegueram a la banda del parc

 Construcció de llosa de pedra i formigó per caiguda d’aigua de la

llera



Actuacions

 Ús lúdico-esportiu a la bassa de laminació



Escocells de la Riera. Última etapa procés participatiu

 Ordre de propostes millor

valorades al procés participatiu

desembre 2016-gener 2017:

1. Terrassa pública

2. Aparcament

3. Jardinet urbà

4. Espai Cocou

 La intervenció també preveu millorar

aspectes i incidències detectades

en l’ús diari que es fa de la riera

com la sortida des del interior dels

vehicles ,que en determinats punts

es fa directament a àrees de terra, o

la manca de referències o

limitacions en les maniobres

d’estacionament que provoquen

l’entrada de la roda dins l’escocell.

-----------------------------------------------

 Sortida dels cotxes mitjançant

plataformes elevades d’amplada 50

cm

 Enjardinament amb arbust baix

 Enjardinament amb arbust alt



Escocells de la Riera. Última etapa procés participatiu

Des dels Serveis Tècnics s’han estudiat les diferents propostes i la seva

possible ubicació atenent la configuració concreta de l’espai, doncs la Riera

presenta trams molt diferenciats pel que fa a la secció tipus, els amples útils,

l’ús principal i la mobilitat generada per aquest.

Es distingeixen 3 TRAMS:

TRAM-1: Des de la carretera de Torrentbò fins el c/ Amadeu Vives.

Escocells de gran amplada i llargada juntament amb d’altres

individuals, calçada ampla i doble circulació, poca activitat

comercial.

TRAM-2: Des del c/ d’Amadeu Vives fins l’Ajuntament

Els escocells són més llargs incorporant diferents

arbres, també presenta dificultat per la circulació

degut a la seva amplada i el doble sentit de circulació,

activitat comercial i situació d’equipament públics; Ajuntament,

Sala Polivalent..

TRAM-3:Des de l’Ajuntament fins al Rial Bellsolell.

Es un tram d’escocells regulars i estrets, escassa

amplada central en un sentit de circulació i gran

activitat comercial.



Carretera de Torrentbò fins C/ Amadeu Vives



INTERVENCIÓ:

2 terrasses als escocells 10 i 62. 

Noves places d’aparcament per 

reajust i optimització de l’espai 

existent.

Enjardinat tipus 1 i tractament 

d’escocells individuals.

Carretera de Torrentbò fins C/ Amadeu Vives



Escocells de la Riera. Explicació del projecte

Carretera de Torrentbò fins C/ Amadeu Vives

Se sotmet a votació la ubicació de 

l’espai cocou.



Avinguda Panagall fins a l’Ajuntament

INTERVENCIÓ:

1 terrassa a l’escocell 47 

Pavimentació escocell 46 

1 nova plaça d’aparcament al 51

Enjardinat tipus 1 i 2

Plataformes per sortida dels 

vehicles



Escocells de la Riera. Explicació del projecte

Avinguda Panagall fins a l’Ajuntament

Se sotmet a votació la conveniència de pavimentar part de l’escocell E25 

amb l’objectiu de reubicar al seu interior l’actual aparcament per motos



Ajuntament fins al Rial Bellsolell

INTERVENCIÓ:

1 terrassa a l’escocell 32 

6 noves places d’aparcament als 

escocells del 39 al 44

Enjardinat tipus 2

Plataformes per sortida dels 

vehicles



Escocells de la Riera. Explicació del projecte

Ajuntament fins al Rial Bellsolell

Se sotmet a votació la conveniència de 

situar una terrassa a l’escocell 36 (la 

intervenció elimina una plaça d’aparcament)



Urbanització superficial de la riera



Urbanització superficial de la riera

 Empresa adjudicatària

CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.

 Import adjudicació:

1.349.644,18€

 Import de licitació:

1.552.924,18 €



Urbanització superficial de la riera

Millores aportades per empresa adjudicatària:

Millores subjectives valorables

Memòria descriptiva de la metodologia, organització i mitjans per la reducció

del termini de l’obra

Millores objectives valorables

Comuns a ambdós projectes

A) Millores en la informació i la comunicació de les obres: aporten 9.000€

B) Millores en l’assistència tècnica en fase d’obra: aporten un tècnic al 100%

C) Reducció termini execució: redueixen 4 setmanes

D) Ampliació del termini de garantia: amplien 12 mesos el termini de garantia



Urbanització superficial de la riera

Millores objectives valorables

 Rambla Sant Martí: voreres, i serveis.

a. Millora pel subministrament de mobiliari urbà: 28ut. papereres, 1ut. parada

de bus i 1ut. tòtem informatiu.

b. Millora en l’enllumenat: 19 ut. de làmpades

c. Millora en l’enjardinament dels escocells dels arbres: 21.000€ per a

enjardinament.

d. Millora de la proposta econòmica : 1.024.665,05€ (iva inclòs)

◦ Rambla Sant Martí i Rambla Riera i Penya: calçada.

a. Millora de la proposta econòmica : 324.979,13€ (iva inclòs)



TORN OBERT DE PARAULA

Consell d’Urbanisme i Consell de la Riera
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CONSELLS MUNICIPALS 

D’URBANISME I DE LA RIERA

Moltes gràcies !!!


