
VALIDACIÓ

NO VÀLIDA

VÀLIDA

REPETIDA

PREVISTA O 

EXISTENT 

1 Zona wifi Habilitar zones wifi  gratuïtes
PREVISTA O 

EXISTENT 

2
Compra d'equip de so 

portatils

Adquisició d'equips de dos equips de so per activitats al carrers petit format. Es podran cedir a entitats i 

grups cívics 

PREVISTA O 

EXISTENT 

3 Parcs i places més verdes 

Transformar les places de la Joventut i la nova 

Plaça al costat del Consum en places més verdes i 

agradables. 

Transformar les places dures en places més verdes i agradables. VÀLIDA 40.000

4 Mejora de la seguridad 
Poner cámaras para la seguridad de los ciudadanos cuando estos cruzan el paso subterráneo de las 

vías del tren. 
NO VÀLIDA

No és competència municipal. Cal 

autorització d'ADIF i de Governació. Ja 

es va desestimar.

5
Recorrido Canovelles 

Histórica 

Hacer y señalizar un recorrido para caminar que te 

acerque a los distintos puntos de la Canovelles 

histórica con paneles informativos, geolocalización, 

información mediante códigos QR, etc. 

Hacer y señalizar un recorrido para caminar que te acerque a los distintos puntos de la Canovelles 

histórica con paneles informativos, geolocalización, información mediante códigos QR, etc. 
VÀLIDA 15.000

6 Millora parc 
Millora del parc infantil que està situat a la plaça de 

Pau Casals: terres tous, mobiliari,etc 
Millora del parc infantil que està situat a la plaça de Pau Casal, terres tous, mobiliari,etc VÀLIDA 18.150

7
Zona esbarjo per a Casa 

Nostra  (Centre Obert)

Arranjar el terreny que hi ha entre Casa Nostra i el 

Campanar, per adequar-ho com a zona d'esbarjo.

Arranjar el terreny que hi ha entre Casa Nostra i el Campanar, per adequar-ho com a zona d'esbarjo, 

pati... per aquest servei
VÀLIDA 35.000

8 Substituir pollancres.
Substituir els pollancres del Club Petanca per 

castanyers d'índies.

Substituir els pollancres del Club Petanca per ser molt molestos per a les persones amb al·lèrgia a 

l'estació primaveral, per exemple per castanyers d'índies.
VÀLIDA 18.150

9 Càmeres de vigilància.

Posar càmeres de vigilància per controlar el pas subterrani de les vies del tren que estan situat al 

Carrer Molí de la Sal, a l'haver inseguretat ciutadana. Aquestes càmeres es podrien instal·lar una a 

cada banda del pas i colcades en els pals de l'enllumenat públic municipal per no haver de demanar 

permís a RENFE.

REPETIDA Repeteix a la 4

10 Plaques fotovoltàiques. Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'auditori. 

Realitzar una instal·lació de plaques fotovoltaiques, en un centre municipal (ajustat al pressupost) 

d'aquesta manera col·laboraríem amb el medi ambient i tindriem un estalvi en la factura de l'electricitat, 

que es podria utilitzar per altres futures instal·lacions o altres millores per al poble.

Nota: L'empresa Estabanell Energia té una campanya de subvenció d'aquestes instal·lacions.

VÀLIDA Es pressupost per a l'auditori 32.000

11 Substituir pollancres.
Substituir els pollancres del Club Petanca per ser molt molests per a les persones amb al·lèrgia a 

l'estació primaveral, per exemple per castanyers d'índies.
REPETIDA Repeteix a la 8

12 Limpieza de aceras Limpieza de aceras y paredes NO VÀLIDA
No és una inversió. Pertany a la partida 

de manteniment

13
Eliminacion de comercios 

repetidos

Creo que somos el municipio con mas tiendas de telefonía por habitantes de España, entre otros tipos 

de comercios, solo pido que se regulen según sector y se investigue si son rentables o solo son 

comercios para el blanqueo

NO VÀLIDA No és una inversió

14

Instal.lació de testos 

protectors per als arbres del 

carrer Indústria malmesos 

pels xocs dels vehicles

Instal.lació de testos protectors o estructures de 

reforçament al voltant de la base dels arbres del 

carrer Indústria.

Molts dels arbres situats entre els aparcaments a la calçada del carrer Indústria estan malmesos o 

torçats degut als xocs dels cotxes mentre maniobren per estacionar-hi. La proposta suggereix instal·lar 

testos ornamentals o estructures de reforçament al voltant de la base dels arbres (de mode similar a les 

estructures que protegeixen les oliveres de davant el Casal d'Avis) per tal de protegir els arbres dels 

vehicles, assegurant-ne la capacitat de filtrar el CO2 i netejar l'aire i, alhora, afegir un toc ornamental al 

carrer Indústria.

VÀLIDA
Correspon a 1ª fase de prova d'un total 

de 60.000 
15.000

Correspon a 1ª fase 

de prova d'un total de 

60.000 

15

Color i sostenibilitat: 

Instal·lació de testos 

ornamentals a la nova plaça 

lateral al Local

Les plantes són imprescindibles per netejar l'aire dels gasos contaminants, ajuden a filtrar l'aigua, són 

essencials per protegir la biodiversitat i tenen un efecte positiu a nivell estètic i decoratiu. Per això es 

suggereix instal·lar testos decoratius amb plantes a tot el perímetre de la plaça nova al costat del Local 

i el supermercat Consum (les bandes que dónen als carrers Nord i Indústria), que és un espai 

majoritàriament integrat per formigó, i fer-lo més sostenible. Per donar-hi un toc de color i vincular-lo 

amb les colors de Canovelles, es proposa que els testos siguin similars als instal·lats al davant de 

l'Escola Els Quatre Vents però de colors blau i groc. 

REPETIDA S'inclou a la proposta 3

16
Acondicionament passeig 

cap a la piscina

Es tractaria d'acondicionar el c/ Indústria a l ' alçada del Congost i fins a la piscina com a mínim,  per tal 

de fer el tram més segur i agradable a l'hora d'anar caminant,  tenint en compte que és una zona d'ús 

escolar ( grups de Segon de les quatre escoles i extraescolars) i que ara resulta un tant perillós,  estret 

i poc cuidat.  És un lloc molt transitat ja que també hi trobem altres serveis per aquesta zona. A més a 

més es important fomentar el desplaçament a peu per dintre del nostre municipi, però cal acondicionar 

el carrer per a aquesta finalitat. 

NO VÀLIDA

Inviable amb les voreres actuals, ja que 

les seves dimensions (1,20 metres) ho 

impossibiliten. 

17 Contenidors soterrats Posar més contenidors pel reciclatge i que siguin soterrats. NO VÀLIDA Supera el cost

18
Senyalització de rutes de 

senderisme 

Marcar rutes alternatives al cami del poligon a la verge de llerona perquè la gent pugui optar per altres 

alternatives per caminar, passejar, córrer…

PREVISTA O 

EXISTENT 

19 Vorera carretera Caldes

Sería necessari construir una vorera lateral  a la carretera de Caldes entre aprox. la urbanització de 

Les Àguiles, cantonada carrer Joaquím Blume i cantonada Passéig de les Oliveres, per evitar la 

perillositat que suposa haver de circular sobre el ferm dela carretera.

NO VÀLIDA
No és competència municiipal. És 

competència de la Diputació.

20 Càmeres de vigilància.

Posar càmeres de vigilància per controlar el pas subterrani de les vies del tren que estan situat al 

Carrer Molí de la Sal, a l'haver inseguretat ciutadana. Aquestes càmeres es podria instal·lar una a 

cada banda del pas i col·locades en els bàculs de l'enllumenat públic municipal per no haver de 

demanar permís a RENFE.

REPETIDA Repeteix a la 4

21 Camino de Can Quana 
Arreglar el camino de tierra que va desde el campo 

de futbol de Can Durán hasta Can Quana.

Arreglar (y con preferencia asfaltar) el camino de tierra que va desde el campo de futbol de Can Durán 

hasta Can Quana constantemenet se hacen surcos, levanta polvo, etc.  
VÀLIDA 40.000

22
Lavabos para el mercado del 

domingo 

Poner lavabos públicos en diferentes partes del recorrido del mercado, pero especialmente en la zona 

de alimentación, la cual está más alejada y carece de infraestructuras que permitan a trabajadores y 

visitantes poder acceder a lavabos.

NO VÀLIDA

Si el wàter portàtil és de lloguer, no és 

una inversió. Si el lavabo és d'obra, 

supera el cost. 

23
WC públicos para el 

mercado

Instalar wc públicos  en los diferentes puntos del recorrido del mercado semanal, especialmente en las 

inmediaciones a la zona de alimentación, como por ejemplo en el parque de Can Xarlet.
REPETIDA Repeteix a la 22 

24 Camino de Can Quana

Asfaltar el camino de Can Quana, el cual empieza en el campo de fútbol de Can Durán. Los diferentes 

arreglos que se han hecho no son más que parches que duran meses y el problema sigue ahí; surcos, 

barrizales, polvo, etc.

REPETIDA Repeteix a la 21

25 Lavabos para el mercado

Colocar en diferentes puntos estratégicos del mercado semanal lavabos públicos. En zonas como la 

que compete a la de alimentación (la más apartada de todas) son prácticamente inexistentes, quitando 

algún bar y, que igualmente no tienen el mismo horario que el mercado.

REPETIDA Repeteix a la 22

26 Can Quana

Hay una necesidad desde hace años de asfaltar el camino que va desde Can Durán a Can Quana. 

Éste levanta polvo, se erosiona, etc. provocando diferentes molestias a los vecinos de la zona, así 

como a los vehículos que circulan por el mismo.

REPETIDA Repeteix a la 21

27
Oficines per entitats 

esportives 

Habilitar unes oficines per entitats esportives a 

l'entorn del pavelló.  
Els clubs moltes vegades han de fer gestions i no tenen els espais adients per fer aquestes gestions VÀLIDA 40.000

28

Centre de recursos 

pedagògics dels infants de 

canovelles

Crear un centre de recursos pedagògics participatius entre les escoles i les families, juntament amb la 

figura del pedagog/a que puguin abordar els reptes de les escoles de canovelles de forma conjunta i 

aconsegueixin un sistema de qualitat. Sempre tenint en compte els instituts.

NO VÀLIDA

No és una inversió. Existeix el Pla 

Educatiu d'Entorn que ja fa aquesta 

funció. 

N COMENTARIS  VALIDACIÓ 
COST 

APROXIMAT 

OBSERVACIONS AL 

COST 

TÍTOL PROPOSTA 

ORIGINAL

TÍTOL DEFINITIU PER BUTLLETA 

VOTACIONS
DESCRIPCIÓ PROPOSTA



29 Brosses de reciclatge
La meva proposta seria incloure brosses de reciclatge entre els carrers Migdia i Carrancà. Actualment, 

en ambos carrers tenim dues brosses generals, que s'omplen molt i no permeten reciclar. 
REPETIDA S'inclou a la 17

30 Decoració

Guarnir amb flors i altres elements ornamentals les 

escales que trobes en el pas cap a l'escola Joan 

Miró. 

Aprofitant que s'està arreglant el pas cap a l'escola Joan Miró i el camí de la Font, considero que seria 

de gran nivell visual, incloure decoració com flors i demés que quedarien molt bé amb les noves 

escales. D'aquesta manera, gaudiriem tots d'un bon espai al costat de l'escola. 

VÀLIDA 20.000

31 Pistes esportives Proposo més espais oberts esportius perque els nens i nenes juguin a futbol, handbol, basket etc 
PREVISTA O 

EXISTENT 

32
Remodelació de la plaça de 

l'ajuntament 
Es una plaça obsoleta i lletja! Tenim que cambiar la imatge del poble NO VÀLIDA Superior a 40.00 i no fracccionable

33 Panel informativo 

Ubicar panel informativo de los aparcamientos libres en los parkings públicos del pueblo (médicos, 

quitxalla...)

Así evitar entrar y dar vueltas con el coche contaminando y perdiendo tiempo. 

NO VÀLIDA Superior a 40.00 i no fracccionable

34 Paneles solares
Ubicar paneles solares en los parkings públicos del pueblo, para crear energía sostenible y, a su vez, 

proteger los coches aparcados de la lluvia o el sol. 
NO VÀLIDA

Supera el cost. A més, caldria realitzar 

un estudi específic

35
Puerta entrada escola 

bressol marta mata 

Creo que para ser la entrada de una guarderia, no esta en muy buenas condiciones lo que son las tres 

entradas, ya que hay mucha basura, ratas, pajaros, yo como la chica de la limpieza he visto de todo, 

haze una imagen muy fea, si se pudiera quitar toda la zona ajardinada que hay y poner todo de cera 

con unas papeleras y unos maceteros pareceria otra cosa, ya que somos muy incivicos los papas y 

todo lo que les sobra lo tiran dentro, zumos, envoltorio de pastas, pañuelos, toallitas, e llegado a ver 

pañales osea de todo, mientras esperan la entrada y salidas de los peques aprovechan y hacen 

limpieza de los carros osea una autentica VERGUENZA gracias 

PREVISTA O 

EXISTENT 

36 Poner badenes Colocar badenes en la Calle San Eudaldo. 
Poner badenes en la calle san eudaldo, ya que los coches pasan a mucha velocidad, cuaquier dia nos 

llevamos un disgusto, esta al lado la plaza pau casals y la suelen frecuentar muchos niños GRACIAS 
VÀLIDA 6.000

37
Control de colònies de gats i 

recollida d'animals

Control de les colònies felines del municipi, amb control d'esterilització per evitar la cria incontrolada, 

menjar, llocs habitables...etc. A més de contractar un servei de recollida d'animals que reculli gats, ja 

que l'actual servei no s'en fa càrreg, i estàn en unes condicions pèsimes. 

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

38 Reggaeton Party
Un Dj de reggaeton y cançons actuals, fora de les tipiques de festa major. Enfocat a un public de totes 

les edats, que ens agrada la música urbana com es el reggaeton, dancehall..
NO VÀLIDA No és una inversió 

39
Neteja A FONS de barris 1 

cop a la setmana

Pruposo, com fan altres municipis,  fer una neteja molt a fons dels carrers però un cop a la setmana i 

per barris.

A Barcelona es molt efectiu i toca cada dissabte a un barri. Durant tot el mati de dissabte, operaris 

netejan amb “karcher” i a consciència un barri. Es una manera d’invertir els diners en tenir els carrers 

nets i crear llocs de treball

REPETIDA Repeteix a la 12. 

40 Pachangueo

El sábado noche debería ser el momento más fuerte, dónde todo el pueblo se reúna y con la House 

Party cada vez es peor. Con la música comercial de toda la vida y de todo tipo puede ser ideal. Por 

ejemplo: estopa, reggaeton, house, pop comercial, música que guste a todo el mundo.

NO VÀLIDA No és una inversió 

41 Skatepark Una zona de patinatge com lloc social y de fer piña NO VÀLIDA Supera el cost

42 Paelleres i barbacoes noves 
Comprar noves paelleres i barbacoes perquè es 

puguin usar en les festes del poble. 

Compra de noves paelleres i barbacoes per a poder fer les festes gastronòmiques i de les entitats i del 

poble.  
VÀLIDA 7.500

2 paelleres i 2 

barbacoes

43
Sombras para el Ceip Els 

Quatre Vents

Poner elementos de sombra en el patio de l'Escola 

Els Quatre Vents. 

El patio dels Quatre Vents no tiene ni juegos ni sombras. En el patio de infantil, al estar orientado al 

sur, da el sol todo el dia. Los niños y niñas no tienen sombras de las que protegerse del calor. Me 

gustaria que una parte de esta partida presupuestaria se pudiese dedicar a poner elementos que den 

sombra. 

VÀLIDA 18.150

44 Cambiar plaza Juventud

Creo que para ser la plaza principal del pueblo esta un poco dejada.

Suelo viajar mucho por motivos de trabajo y en todos los pueblos hay una plaza que es el emblema del 

pueblo.

Creo que se debe innovar en esta plaza mínimo a nivel iluminación y derribar el muro del escenario.

Hacer una plaza más abierta.

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

45 Más vigilancia

Nose como describirlo....pero más vigilancia en tema de parques ya que la gente es muy incivica y no 

tiene cuidado con nada, ya que los dejan llenos de papeles, botellas, plásticos....asqueroso vaya y 

también para controlar peleas callejeras, eso ya nose como se puede controlar pero cada vez se ven 

más problemas.

NO VÀLIDA
No és una inversió. A més, requereix 

contractació de personal 

46 Aparcament Destinar mes aparcaments per la zona central del poble!! NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

47
Pintar las fachadas de los 

bloques de barriada 

Para que se le de un toque más limpio. Sería necesario pintar en general todas las fachadas de los 

bloques de barriada Nova.
NO VÀLIDA

No és competència municipal. Es 

privada.

48
Retirar container de la calle 

Fátima esquina sant jordi

Ya hay container varios en calle sant Jordi. La calle Fátima ha perdido mucho desde que están los 

container alli
NO VÀLIDA

No és una inversió. Pertany a la partida 

de neteja i manteniment

49
Frenar cotxes que van a 

gran velocitat
Posar plataformes elevades a carrers on els cotxes van volant i perillen les persones. NO VÀLIDA

No és competència municipal. Es 

competència de la Diputació

50 Plantar arbres Plantar més arbres a tot el municipi. Per fer del poble un poble verd amb més ombra i oxigen, plantar arbres. VÀLIDA 40.000

51 Netega diaria als carres Està massa brut, haurien de mirar-ho. REPETIDA Repeteix a la 12

52 Retenciones Ronda Norte Resolver retenciones Ronda Norte. Reabriendo acceso a poligono por Gasolinera Pallars Serra
PREVISTA O 

EXISTENT 

53
Enllumenat de la Urb. 

Bellulla
Canviar fanals NO VÀLIDA

No és competència municipal. És de 

titulartitat privada 

54
donar alguna utilitat a l'antic 

Mercat
donar alguna utilitat a l'antic Mercat NO VÀLIDA

No és competència municipal. Es un 

edifici privat.

55 Utilitat d'espais i edificis. Donar-li utilitat a l'edifici de l'Escola Bressol S. Jordi.
PREVISTA O 

EXISTENT 

56 Embussos Ronda Nord Obrir entrades i sortides del polígon a la Ronda. Pas elevat als semàfors que hi ha. REPETIDA Repeteix a la 52

57
Nous Contenidors 

d'escombreries.
Caldria canviar els contenidors. NO VÀLIDA

Sostenibilitat: estan canviats fa 3 anys 

(vida útil 8-10 anys). 

58 Neteja a fons dels carrers Els carrers es troben bruits i amb taques. REPETIDA Repeteix a la 12

59
Neteja a fons dels 

contenidors.
Els contenidors estan bruts i fan molt mal olor NO VÀLIDA

No és una inversió. Pertany a la partida 

de neteja i manteniment 



60 Enllumenat Urb. bellulla. Canviar fanals REPETIDA Repeteix a la 53. 

61 Més aparcaments
Fer més aparcaments a la zona de la Barriada Nova, perquè quan hi ha mercat no hi ha lloc suficient 

per tot el barri.
NO VÀLIDA

Manca d'espai en superfície per realitzar 

l'actuació. 

62
Mercat Canovelles 

diumenge
Canviar el mercat de lloc. Els veïns no tenim tranquil·litat i treu esapi per aparcar NO VÀLIDA No és una inversió.  

63 Mercado del domingo Que trasladen el mercado al poligono. REPETIDA Repeteix a la 62

64 Arbres a les escoles
Plantar arbres a les escoles  Jacint Verdaguer i 

Quatre Vents.
Plantada d'arbres a les escoles VÀLIDA

5.000 J. Verdaguer, 10.000 Quatre 

Vents
15.000

65 Mejora del parc Maria Palau
Renovació de les peces de jocs de la Plaça Mª 

Duran.
Renovació de les peces de jocs. VÀLIDA S'enten Pça. Mª Duran 4.000

66 Festa Major Augmentar pressupost Festa Major per portar grups de 1r nivelli revitalitzar la Festa Major NO VÀLIDA No és una inversió 

67

Voluntariado"Rella". Gente 

anonima. profesores y 

profesoras jubiladas

Son persones que ayudan a colegios i col·lectives que necesitan ayuda con el idioma NO VÀLIDA No és una inversió

68 Mercado del domingo Que trasladen el mercado al poligono REPETIDA Repeteix a la 62

69 El tejado de El Local Impermeabilizar el tejado del Centro Juvenil. Reparación del tejado del Centro juvenil VÀLIDA 5.000

70 Climatización de El Local Instalar climatización en El Local Juvenil. NO VÀLIDA Superior a 40.00 i no fracccionable

71 Aire acondicionado Aire acondiconado para cambatir las olas de calor. REPETIDA Repeteix a la 69

72 Ventanas nuevas Colocar e instal·lar ventanes nuevas
PREVISTA O 

EXISTENT 

Ja previst (87.000). 

Superior a 40.00 i no fracccionable

73 Ventanas El Local Canviar les finestres de El Local REPETIDA Repeteix a la 72

74
Concierto de fin de Fiesta 

Mayor Lunes a les 01:00
No deja dormir ales  que trabajamos. Cambiar ubicación. Siempre toca a los mismos. NO VÀLIDA No és una inversió

75 Arboles que den sombra REPETIDA Repeteix a la 64

76
Projecte creació d'una nova 

bèstia
S'inclou un document amb projecte explicatius) Una bèstia del imaginari festiu de Canovelles. NO VÀLIDA No és competència municipal

77
Ombrades Patí escola 

Quatre Vents
Equipar el patí amb zona d'ombres REPETIDA Repeteix a la 64

78
Jocs pel patí Escola Quatre 

Vents

Posar jocs pel pati a l'Escola Quatre Vents segons 

el propi projecte de pati.
Posar jocs del pati a l'Escola Quatre Vents segons projecte pati VÀLIDA 18.150

79 Lavabos públicos Tindrien que ser d'obra NO VÀLIDA Supera el cost

80
Campaña: "No más colillas 

en la via pública"
Reparto de ceniceros. No podemos seguir tirando miles de colillas al suelo NO VÀLIDA No és una inversió

81

Campañas de 

sensibilización a la 

ciudadania en el uso (y no 

abuso) de los parques 

públicos

Instalación de carteles en los parques públicos que 

hagan un llamamiento al civismo.  

Instalación en todos los parques públicos de señales recordatorias: a) prohibido jugar a la pelota b) 

respetar las horas nocturnas, sin hacer ruidos, etc (ubicar varias señales en diferentes sitios )
VÀLIDA 5.000

82

Señalización, con señales 

de "tráfico", de los accesos 

de entrada a la Ronda

Colocar señales que indiquen la entrada a la 

Ronda en ambas direcciones. 

Tanto dirección Llerona como viniendo de Llerona. No hay ninguna señal que indique el acceso a la 

Ronda.
VÀLIDA 2.000

83 Llums de Nadal
Comprar llums de Nadal per guarnir els carrers 

Diagonal, Indústria, Riera, Molí i Verge del Pilar. 
Instal·lació d'il·luminació nadalenca als carrers. VÀLIDA 18.150

84 Arxiu fotogarfic i documental Creació arxiu fotogràfic de Canovelles
PREVISTA O 

EXISTENT 

85

Instalación en los parques 

públicos de esculturas, 

símbolos u objetos 

decorativos para 

embellecerlos

Instalación en el parque público de Can Xarlet de 

esculturas, símbolos u objetos decorativos para 

embellecerlo.

Parque público de Can Xarlet VÀLIDA 18.150

86

Pinturas - Grafiis para 

embellecer fachadas de 

edificios (pinturas urbanas)

Embellecer fachadas estén o no en estado malo para darle un cierto encanto visual con grafitis NO VÀLIDA No és una inversió

87 Plaza de la Juvenut Sensibilizar a la gente porque amanece la plaza fatal. NO VÀLIDA No és una inversió

88
Campaña: Recoger las 

cacas animales
Hacer a los propietarios de animales que recojan las cacas hay muchas calles que no se puede pasar. NO VÀLIDA No és una inversió

89 Parc vertical
Crear un parc vertical amb tirolines i rocòdrom a la 

zona de Jacint Verdaguer. 
Parc verd, amb tirolines, rocòdroms,… VÀLIDA 18.150

90 Containers Renovar i ampliar els coontenidors per reciclar NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

91 Plantes Guarnir el poble amb més plantes i flors NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

92 Contenidors de reciclatge Millorar els contenidors per reciclar. augmentar el nombre a més carrers del poble. REPETIDA S'inclou a la 17

93 Parquing de bicis
Crear una zona de pàrquing de bicicletes a prop de 

tots els equipaments municipals. 
Crear aparcament de Bicis prop dels equipaments municipals VÀLIDA 2.000



94 Millorar la neteja dels carrers Amb especial incidència  als carrers més conflictius. REPETIDA Repeteix a la 12

95
Fer un pas elevat per creuar 

la Ronda

Habilitar un pas elevat per facilitar l'accés a les piscines municipals (Thalassa) i no haver de para la 

circulació amb els semàfors.
NO VÀLIDA

No és competència municipal. És 

competència de la Generalitat


