Propostes
seleccionades que aniran a votació
en els tallers participatius 2018-2019
8 de juny de 2018

REF.

BARRIS
Riera Bonet /
Carretera

L’Àngel /
Torrent de
l’Hospital

Import
40.000€

30.000€

PROPOSTES AAVV
Talar i replantar 11 arbres del carrer
St. Pere Romaní i arreglar vorera i
tanca metàl·lica (1)

Estudi de viabilitat per a una vorera
de mesures adequades per a
persones amb cadira de rodes al
carrer Ntra. Sra. de Lourdes i plaça
de la Pau (7)

Import
35.000€

30.000€

PROPOSTES AJUNTAMENT
Remodelar la zona de joc i
jardineria del carrer Lluís de
Requesens (2)

Reurbanitzar el carrer Ntra. Sra.
de Lourdes (8)

Import
40.000€

30.000€

PROPOSTES VEÏNS/VEÏNES

Import

Anivellar el paviment de la
plaça Antonio Méndez (3)

35.000€

Porteries de futbol 7 a la pl.
Antonio Méndez (4)

10.000€

Pas elevat o reductor de
velocitat al carrer Amadeu
Vives/Juli Garreta (5)

10.000€

Pas de vianants a l’alçada del
carrer Sant Sebastià (6)

10.000€

Asfaltar el carrer Ntra. Sra. de
Lourdes (9)

30.000€

Construir accés des del carrer
Esperanto al passatge Pau
Casals (10)

30.000€

Millorar l’accés i la seguretat al
Camp de Futbol Municipal
Josep Raich (11)

15.000€

Les
Conserves /
Carretera

48.000€

Habilitar vorera i treure matolls del
carrer Sant Antoni Maria Claret,
baixant cap al Poliesportiu (12)

40.000

Voreres del carrer San Domingo
de Guzmán (13)

48.000€

Vorera del carrer Sant Agustí
(14)

45.000€

Posar reductors de velocitat a
l’avinguda Mancomunitat (17)

10.000€

Can Graner

8.000€

Nou taulell d’anuncis, pintar barana i
asfaltar el terra del pàrquing a
l’entrada del barri (18)

8.000€

Escomesa de llum (19)

8.000€

Canviar cistelles de la plaça de
l’Amistat (20)

1.500€

Bonavista-el
Mas / Torrent
de l’Hospital /
Font del
Casats

52.000€

Instal·lar una barana de dalt a baix al
centre de les escales del passatge
Carles Riba, un aparell de gimnàs per
als malucs a la plaça dels Pins i posar
un parc caní o pipicà entre els barris
de Bonavista i Font dels Casats, sota
el parc infantil de dalt (21)

52.000€

Paviments per a jocs infantils a
la plaça dels Pins (22)

52.000€

Millorar la il·luminació als
carrers Onze de Setembre i
Jacint Verdaguer (23)

45.000€

Posar passos elevats al carrer
Montserrat per reduir-hi la
velocitat de circulació (24)

15.000€

Tancament de l’espai al carrer
Torras i Bages (25)

38.000€

Substituir l’arbrat del carrer
Esperanto (26)

20.000€

La Pau / Riera
Nova

40.000€

50.000€
La Granja

El Canal

52.000€

Instal·lació d’equipament urbà juvenil
al carrer Josefa Trocha i a la plaça de
les Bruixes (27)

Pacificació del trànsit a la rambla de
la Granja amb passos elevats als 6
punts de cruïlles davant del Bar Ñoqui
i fer-hi una passarel·la per damunt de
la gespa (1a fase) (32)

Reformar la jardineria del carrer Sant
Isidre en forma d’illes elevades (39)

40.000€

50.000€

52.000€

Adequar la zona d’aparcament
del costat de la Federació
Obrera (28)

Remodelar la plaça de
l’Agricultura (33)

Jardineres/remodelació i espais
del carrer Sant Isidre (40)

40.000€

50.000€

52.000€

Pipicà al carrer Ramon Llull
amb un dispositiu E-Can (29)

30.000€

Col·locació d’aparells de
gimnàstica i pista de petanca a
la plaça de les Bruixes (30)

40.000€

Arreglar el pendent de l’inici del
carrer Caterina Casas per
evitar que s’hi formi un bassal
quan plou (31)

35.000€

Convertir en zona de vianants
el carrer Roseta Canalias (34)

40.000€

Remodelar el Parc infantil de
la Séquia (35)

50.000€

Noves taules de tennis taula al
Parc Pont de la Cadena (41)

10.000€

Passos per a vianants al carrer
Primer de Maig (42)

20.000€

Dignificar el pipicà de la
INCRESA (43)

20.000€

Pintura antilliscant als passos
per a vianants del barri (44)

4.000€

Centre Vila

Pont de la
Cadena

La Rierada

104.000€

52.000€

8.000€

Urbanització de la plaça de la
Llibertat i el seu entorn (46)

Ampliar la vorera (sobre el canal) del
carrer Verge del Pilar fins a Pi i
Margall (53)

Arranjament del pati del local social
(1a fase) (60)

48.000€

8.000€

Enllumenat al carrer Santiago
Rusiñol (54)

Arranjament del pati del local
social (1a fase) (60)

104.000€

50.000€

8000€

Millorar la il·luminació de
l’avinguda de Caldes / Josep
Cariteu (els arbres tapen els
fanals) (47)

20.000€

Plataforma única als carrers
Pintor Carbonell, Pare
Manyanet i Ignasi Iglésias (48)

104.000€

Reforma de l’espai infantil de la
plaça dels Països Catalans
(49)

48.000€

Punts d’ombra a la plaça del
Palau (50)

28.000€

Reforma del paviment i
tancament del racó dels porxos
de la plaça Joan Vallès i Vila
(55)

50.000€

Accés al riu i al passeig del seu
costat (56)

50.000€

Ombres al parc de la plaça
Joan Vallès i Vila (57)

42.000€

Il·luminació a l’skatepark (58)

15.000€

Arranjament del pati del local
social (1a fase) (60)

8.000€

Pintar linia divisoria carretera i
senyalització horitzontal(61)

8.000€

Vallpineda

Sant Bartomeu
de la Quadra

8.000€

8.000€

Millorar la seguretat de l’avinguda
Verge de Montserrat i regular-hi la
velocitat: per exemple, posant-hi un
semàfor i/o un radar regulats segons
la velocitat del vehicles que hi
circulen, posar-hi ressalts limitadors
de velocitat (64)

8.000€

Biones a la carretera (65)

8.000€

8.000€

Font d’aigua (66)

8.000€

Posar els noms dels carrers
(67)

8.000€

Recuperació de la font
Fresca(69)

8.000€

Projecte de camí de vianants
d’enllaç entre Sant Bartomeu i
el nucli de Molins(70)

8.000€

Millora de camins (campanya
d’asfaltat i arranjament de
carrers i voreres) (71)

8.000€

