OBRES DE REPAVIMENTACIÓ A L’AV. ONZE DE SETEMBRE
OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN EN LA AV. ONZE DE SETEMBRE
El dilluns 29 de gener s’iniciaran les obres de manteniment del paviment de la vorera al tram de l’avinguda de l’Onze de Setembre comprès entre el carrer
de Pau Claris i la plaça de Catalunya.

El lunes 29 de enero se iniciarán las obras de mantenimiento del pavimento de la acera en el tramo de
la avenida Onze de Setembre comprendido entre la
calle Pau Claris y la plaza Catalunya.

També es faran treballs per adaptar els guals a la
normativa actual i es millorarà l’accessibilitat a la
cruïlla Onze de Setembre/ Pau Claris/ Bonaventura
Aribau.

También se harán trabajos para adaptar los vados a
la normativa actual y se mejorará la accesibilidad en
el cruce Onze de Setembre/ Pau Claris/ Bonaventura Aribau.

Les obres formen part del POMO (Projecte d’obra
municipal ordinària) dins del Pla d’actuació als barris.

Las obras forman parte del POMO (Proyecto de obra
municipal ordinaria) dentro del Plan de actuación en
los barrios.

A causa dels treballs, es tallarà la circulació de vehicles a l’avinguda de l’Onze de Setembre, entre pl.
Catalunya i el carrer de Pau Claris.
Es facilitarà l’accés als pàrquings sempre que les
obres ho permetin.
Les obres afectaran l’itinerari i algunes parades de
les línies d’autobús SB1, L70, L78, L96, L72, L74,
L79 i N13.
Està previst que els treballs tinguin una durada aproximada d’un mes.
L’Ajuntament vol agrair la comprensió dels veïns i les
veïnes i demana disculpes per les molèsties.

.

A causa de los trabajos, se cortará la circulación de
vehículos en la avenida Onze de Setembre, entre pl.
Catalunya y la calle Pau Claris.
Se facilitará el acceso a los parkings siempre que las
obras lo permitan.
Las obras afectarán el itinerario i algunas paradas de
las lineas de autobús SB1, L70, L78, L96, L72, L74,
L79 y N13.
Está previsto que los trabajos tengan una duración
aproximada de un mes.
El Ayuntamiento quiere agradecer la comprensión
de los vecinos y las vecinas y pide disculpas por las
molestias.
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