
AVÍS

· Recordeu retirar els vehicles a les vies afectades abans de les 6 del matí 
  del dia de l’actuació. En cas contrari, la grua retirarà els vehicles que es   
 trobi, amb la corresponent sanció.
· Les persones que tinguin un aparcament privat o comunitari en els carrers  
 afectats, els hauran de treure abans de les 6 del matí. Si no, no podran   
 fer-ho durant tota la jornada d’asfaltat.
· Recordeu revisar les afectacions als itineraris d’autobús. La informació la   
 trobareu a les parades.
· Durant les tasques de pintura viària es mantindran els guals que comptin   
 amb la senyalització adequada. L’Ajuntament es posarà en contacte amb   
 les persones propietàries de guals en què es detecti algun problema de   
 manca de llicència, de manera que es pugui resoldre sense incidències.

Incidències o més informació:  
· Servei d’atenció ciutadana: 937 216 800
· oac@santquirzevalles.cat 
· Policia Local: 937 216 868

El proper dia 12 DE MAIG s’asfaltarà i pintarà el carrer de Sant Ramon, 
en el tram entre c. de Josep Mitats i c. d’Influència de la Riera. Aquesta 
actuació afectarà tot el carrer d’Influència de la Riera.Al plànol adjunt 
s’indiquen els possibles itineraris alternatius.
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· Recordeu retirar els vehicles a les vies afectades abans de les 6 del matí 
  del dia de l’actuació. En cas contrari, la grua retirarà els vehicles que es   
 trobi, amb la corresponent sanció.
· Les persones que tinguin un aparcament privat o comunitari en els carrers  
 afectats, els hauran de treure abans de les 6 del matí. Si no, no podran   
 fer-ho durant tota la jornada d’asfaltat.
· Recordeu revisar les afectacions als itineraris d’autobús. La informació la   
 trobareu a les parades.
· Durant les tasques de pintura viària es mantindran els guals que comptin   
 amb la senyalització adequada. L’Ajuntament es posarà en contacte amb   
 les persones propietàries de guals en què es detecti algun problema de   
 manca de llicència, de manera que es pugui resoldre sense incidències.

Incidències o més informació:  
· Servei d’atenció ciutadana: 937 216 800
· oac@santquirzevalles.cat 
· Policia Local: 937 216 868

El proper dia 13 DE MAIG s’asfaltarà i pintarà el passeig de la Riera, en el 
tram entre el c. de Josep Mitats i c. d’Influència de la Riera.
Consulteu els itineraris alternatius en el plànol adjunt.
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AVÍS

· Recordeu retirar els vehicles a les vies afectades abans de les 6 del matí 
  del dia de l’actuació. En cas contrari, la grua retirarà els vehicles que es   
 trobi, amb la corresponent sanció.
· Les persones que tinguin un aparcament privat o comunitari en els carrers  
 afectats, els hauran de treure abans de les 6 del matí. Si no, no podran   
 fer-ho durant tota la jornada d’asfaltat.
· Recordeu revisar les afectacions als itineraris d’autobús. La informació la   
 trobareu a les parades.
· Durant les tasques de pintura viària es mantindran els guals que comptin   
 amb la senyalització adequada. L’Ajuntament es posarà en contacte amb   
 les persones propietàries de guals en què es detecti algun problema de   
 manca de llicència, de manera que es pugui resoldre sense incidències.

Incidències o més informació:  
· Servei d’atenció ciutadana: 937 216 800
· oac@santquirzevalles.cat 
· Policia Local: 937 216 868

El proper 14 DE MAIG s’asfaltarà i pintarà el passeig de la Riera, en 
el tram entre el c. de Josep Mitats fins al passeig del Ferrocarril. 
També entre el tram del passeig del Ferrocarril i c. de Magnòlies.
Durant l’actuació el pont dels FGC romandrà tancat.
Consulteu itineraris alternatius al plànol adjunt.
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