PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS VILOBÍ D’ONYAR

PROPOSTES DESCARTADES O JA
PREVISTES
Les propostes que s’engloben dins d’aquesta categoria o
bé no han passat el triatge perquè no s’ajusten plenament a
les normes del procés, o bé ja existeix una previsió de durles a terme, és a dir, l’ajuntament ja les tenia
pressupostades, ja hi estava actuant, les està estudiant o hi
actuarà perquè ja ho tenia previst.
A cada proposta s’indica el motiu pel qual ha estat
descartada, o pel contrari, quina és la previsió per dur-les a
terme.
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Propostes descartades o ja previstes

1.-EQUIPAMENTS
1.1.- Equipaments esportius

GIMNÀS MUNICIPAL
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi inter

Descartada (motiu)

GIMNÀS MUNICIPAL
PODER FER ESPORT A UN GIMNÀS.
FER UN GIMNÀS MUNICIPAL AL POBLE ON PODEM
ACCEDIR TOTS ELS CIUDATANS DEL POBLE A FER
DIVERSES ACTIVITATS QUE MILLORARAN LA NOSTRA
SALUT. CLASSES DE AGUAYGIM ,CURSOS DE PISCINA
,ZUMBA,PILATES,AEROBIC,GIMNASTICA
,IOGA,PATINATGE,SALA DE MAQUINES.
DARRERA DE LA BENZINERA BP O AL COSTAT DEL
CENTRE MÉDIC DEL POBLE.
Equipaments esportius
37
La major part de les activitats que es proposen realitzar ja
es duen a terme al municipi tot i que forma
descentralitzada. Ara mateix hi ha un projecte de reforma
del pavelló i més endavant es pot valorar la possibilitat de
tenir-hi un espai per centralitzar aquestes activitats i
disposar d’una sala de gimnàs.
La proposta queda descartada ja que construir un gimnàs
municipal supera els 25.000€

PISCINA MUNICIPAL
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

PISCINA MUNICIPAL
PODER CURSOS DE NATACIÓ A UNA PISCINA
MUNICIPAL.
FER UNA PISCINA MUNICIPAL COBERTA CLIMATIZADA
PER FER CURSOS DE NATACIO I AGUAGYM .
AL COSTAT DEL CAP .
Equipaments esportius
38
La proposta supera els 25.000€
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Propostes descartades o ja previstes

PISTA PER PATINAR
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern

Comentari

Pista
Lloc lliure de cotxes per fer esport
Una pista per patinar, per jugar a bàsquet i a futbol a
Salitja, ja que sempre ho hem de fer a la plaça i passen
molts cotxes
A salitja, a prop de la piscina i la plaça
Equipaments (esportius)
41
L’ajuntament té un projecte per a reformar la plaça per tal
que sigui un espai lliure de cotxes. Durant la segona meitat
de l’any es durà a terme un procés participatiu per treballar
en el projecte de com ha de ser la plaça Major de Salitja en
el futur.

PISTA DE BÀSQUET
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern

Comentari

Zona pavimentada per ús esportiu (bàsquet)
Disposar d’una zona pavimentada amb una cistella per
poder jugar a bàsquet, patinar, etc.
Compra d’un terreny rústic per a ús esportiu, a una zona
cèntrica i de fàcil accés del poble.
Pavimentar-la i posar-hi una cistella per poder anar-hi a
jugar (el poble no disposa de cap espai d’aquestes
característiques)
A salitja (s’adjunten fotos de la ubicació)
Equipaments (esportius)
69
La compra d’aquest sòl urbà (no és sòl rústic) supera els
25.000€. Durant la segona meitat de l’any es durà a terme
un procés participatiu per treballar en el projecte de com ha
de ser la plaça Major de Salitja en el futur., a on seria
possible ubicar aquesta zona.
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Propostes descartades o ja previstes

MOTOCRÓS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codo intern
Descartada (motiu)

Camp motocrós o bicicrós
Espai per gaudir d’un circuït de motos o bicis en algun
terreny habilitat del municipi.
Tenim pavellons i camps de futbol, però estaria bé donar
sortida a altres esports del poble per al jovent, a més tenim
entitats que promouen la bici i la moto. Convindria un espai
per practicar-lo sense perills.
Vilobí d’Onyar o algun camp proper del municipi
Equipaments (esportius)
59
Un camp de motocròs necessita de permisos i
assegurances així com mesures de seguretat força
estrictes que depassen el capítol d’inversions i caldria
destinar-hi recursos del capítol de despesa corrent. A més
per normativa cal que estigui força aïllat dels nuclis urbans.
El camp de bicicròs en canvi és una proposta que compleix
les normes d’aquest procés de participació es debatrà al
taller participatiu.

PISTA DE TENIS
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Codi intern
Categoria (tema)
Descartada (motiu)

Pista de tenis
Fomentar i donar la possibilitat de realitzar un esport que te
un gran nombre d’aficionats
Fer una o dues pistes de ciment, ja que segurament el seu
manteniment seria el mes econòmic
A qualsevol dels tres municipis. Pot esser que els terrenys
on actualment es practica el futbol tendiren també espai
suficient per aquestes instal•lacions
7
Equipaments (esportius)
La proposta supera els 25.000€
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Propostes descartades o ja previstes

1.2.- Equipaments educatius

INUNDACIONS AL PATI DE L’ESCOLA JOSEP MADRENYS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
JA PREVISTA

Pati escoles inundat
Arreglar el pati de darrera els barracons de P4 que quan
plou queda inundat
Arreglar el terra del pati, fer-lo pla, ja que quan plou, queda
una bassa molt gran i si has de passar per allà quedés molt
moll de peus.
Escola Josep Madrenys
Equipaments (educatius)
47
L’ajuntament actuarà per solucionar el problema aquest
estiu

AMPLIACIÓ PATI ESCOLA JOSEP MADRENYS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
COMENTARI

Ampliació del pati de l’escola
Donar un espai verd i natural al pati gris i trist que hi ha
actualment a l’escola.
Proposta de cedir durant un temps un pati privat. Es tracta
del pati que té un mur de pedra a tocar del pavelló que
actualment està deixat i no l’utilitzen.
Es tractaria de fer un accés directe des del pati de l’escola i
adequar i arreglar el pati (posar-hi bancs, taules de fista,
flors i un hort)
Pati del CEIP Josep Madrenys
Equipaments (educatius)
95
Per dur a terme aquesta acció cal posar-se d’acord amb el
propietari i cal parlar també amb la pròpia escola.
L’ajuntament ho gestionarà però la realització de l’acció
dependrà de les negociacions
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Propostes descartades o ja previstes

1.3.- Equipaments culturals i socials

TRACTAMENT ACÚSTIC DELMES
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
PREVISTA

Tractament acústic del sostre d'una sala dels Delmes de
Salitja
Hi ha una sala als Delmes de Salitja que reverbera molt el
so i quan s'hi fa alguna activitat es generera una quantitat
de soroll que la fa molt desagradable. De moment, l'estem
utilitzant pequè no tenim un espai alternatiu, però val a dir
que no es una sala que sigui agradable tal com ho són les
altres sales del mateix equipament.
La proposta seria poder realitzar algun tractament acústic
al sostre d'aquesta sala per tal de què no fes aquesta
reverberació.
Sala dels Delmes (la sala de baix de l'ala esquerra, entrant
pel pati).
Equipaments (socials/culturals)
27
Aquesta actuació es durà a terme aquest any

ESPAI JOVE
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
PREVISTA

Espai Jove
Ampliar l’espai jove local per trobar-se el jovent, assajar
gegants, activitats per a la gent jove
Falta un espai més ampli per a la gent jove. Aportació
material per activitats del jovent. És un espai reduït per les
necessitats que es tenen.
Vilobí d’Onyar
Equipaments (socials/culturals)
58
Recentment s’han realitzat millores al buc d’assaig i al
magatzem. Actualment s’està estudiant una futura
remodelació integral de l’espai (estudi ja encarregat)
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Propostes descartades o ja previstes

CENTRE CÍVIC
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

UN CENTRE CIVIC A VILOBI DE ONYAR
UN CENTRE CIVIC PER LA GENT DEL POBLE PER FER
ACTIVITATS
UN CENTRE CIVIC ON PODEM FER ACTIVITATS PER
LA GENT DEL POBLE .PER EXEMPLE FER CURSOS
DEL SOC (SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA ) PER
DONES I HOMES ATURATS DEL MUNICIPI FER
TALLERS DIVERSOS PER LA GENT DEL MUNICIPI
(MUSICA,IDIOMES,TEATRE,CORAL PER GENT JOVE
,CURSOS DE CUINA ,FOTOGRAFIA,PINTURA .VILOBI
DE ONYAR SEMBLA UN POBLE PER LA TERCERA
EDAT NOMES HI HA UN CASAL I FALTA UN CENTRE
CIVIC COM A SILS .PER A GENT DE TOTES LES
EDATS.
CASA DEL MESTRE O UNA ALTRE EDIFICI
Equipaments (socials, culturals)
34
La major part d’aquestes activitats ja es relitzen tot i que de
forma descentralitzada. Construir un equipament com
aquest supera els 25.000€

MILLORA VISIBILITAT TEATRE SEGRERA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Teatre de can sagrera
Major visibilitat de l’escenari a causa del poc pendent del
terra
Arreglar el pendent del sòl del teatre per poder tenir més
visibilitat de l’escenari. Fer-lo més escalonat per fileres,
com són ara tots els teatres.
Teatre can Sagrera
Equipaments (socials, culturals)
34
Aquesta actuació supera els 25.000€

CALEFACCIÓ TEATRE SAGRERA
(2 propostes idèntiques recollides)
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Millores en el conjunt de la sala del teatre can Sagrera
Tenir més confort tèrmic a l’estiu i a l’hivern i millorar la
visibilitat del que es fa a l’escenari.
Buscar un millor sistema de calefacció i aire condicionat
Buscar com es podria resoldre el problema del terra
perquè tot el públic pogués veure bé l’escenari
Teatre can Sagrera
Equipaments (socials, culturals)
91 i 101
Solucionar el problema de la visibilitat supera els 25.000€
igual que la millora del sistema de calefacció.
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Propostes descartades o ja previstes

NOVA BIBLIOTECA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Pressupost nova biblioteca
Confeccionar el pressupost i el projecte de la construcció
de la nova biblioteca
En algun solar que pogués comprar l’ajuntament
Equipaments (socials, culturals)
97
Aquesta proposta no correspon al capítol d’inversions. I la
construcció d’una biblioteca nova (que si que estaria dins el
capítol d´’inversions) supera els 25.000€
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Propostes descartades o ja previstes

1.4.- Equipaments sanitaris

TRASLLADAR AMBULATORI
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Fer un canvi en sanitat
Necessitem l’ambulatori al poble
Traslladar l’ambulatori al poble

Títol
Necessitat

Centre de dia
Crear un centre de dia al municipi de Vilobí en un lloc amb
molta llum solar, bones vistes i sensació de llibertat
La proposta és que la gent gran no hagi d’anar a parar a un
geriàtric i abandonar casa seva, el seu poble i la seva gent i
sentir-se sola, desplaçada o abandonada.
Can Ferre pagès, can Valls o un lloc amb sensació de
llibertat
Equipaments sanitaris
78
El cost d’aquesta actuació supera els 25.000€

Equipaments sanitaris
65
No és de competència municipal i l’ajuntament actualment
no disposa de cap terreny per fer-ho. A més el cost
superaria els 25.000€

CENTRE DE DIA

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)
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Propostes descartades o ja previstes

2.- VORERES , CARRERS, ENLLUMENAT, SENYALITZACIÓ, I
CONTENIDORS

2.1.- Camins segurs a l’escola

PROCÉS PARTICIPATIU CAMÍ ESCOLAR
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi Intern
COMENTARI

Procés participatiu per la definició d’un camí escolar segur
L’entrada i sortida de l’escola és caòtica a nivell de trànsit.
Els vehicle s’aturen al mig de carrer per deixar els nens que
baixin per anar a l’escola i s’estaciona malament. A part hi
ha tota una vessant vinculada a la mobilitat sostenible i a
fer salut anant a l’escola a peu.
La proposta consisteix en realitzar un procés participatiu
per definir els camins segurs per anar a l’escola. Al
municipi hi ha zones d’estacionament grans des d’on es
podrien començar diversos camins per anar a l’escola. Ferho participativament és imprescindible per vincular l’escola,
l’AMPA, els usuaris, pares, etc. Amb el procés caldria
definir no només el recorregut sinó també aquelles
mesures que siguin necessàries per garantir la seguretat
del vial escolar; tallar la circulació de vehicles en hores
d’entrada i sortida de l’escola, senyalitzar correctament el
vial, mesures de seguretat, presència policial i/o agents
cívics, etc...)
Centre de Vilobí d’Onyar
Voreres, carrers, accessibilitat
12
Fer un procés participatiu no es una proposta que formi
part del capítol d’inversions. De totes maneres la intenció
de l’ajuntament es redactar un projecte al respecte l’any
2018
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Propostes descartades o ja previstes

2.2.- Passeig/AV de la Crossa

TREURE ARBRES PASSEIG DE LA CROSSA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Canvi de naturalesa
Millora la via
La meva proposta es treure tots els arbres grans que hi ha
per exemple a l'avinguda de la crosa tan com a altres
carrers per uns arbres mes petitets, ja que aquets arbres
creixen massa estan fen mal be moltes parts de les voreres
on personalment ja me entrebancat un parell de cops,
treuen molt de sol i a la tardor s’emplena tot de fulles i la
flor que fa punxeguda a terra deixa tota la vorera plena de
fulles i a la primavera es un arbre que fa moltíssim pol·len i
fa molta picor al nas sobretot a la gent al·lèrgica (jo
personalment) .
Tota la recta de l'avinguda de la crosa i els carrers que hi
hagi el mateix arbre
Espais i zones verdes
19
Aquesta proposta no correspon al capítol d’inversions. A
més supera els 25.000€. Hi ha altres propostes que es
debatran al taller sobre aquest carrer.

CANVIAR ARBRES DE LA CROSSA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Arbres del poble
Millorar les voreres i la naturalesa
Canviar es arbres d’alguns carrers, com de l’AV de la
Crosa, ja que hi ha moltes voreres aixecades i hi ha l’opció
de caure a molts trossos, els arbres treuen molta llum,
caien les fulles a la tardor i aixequen el terra. Posar arbres
petits
Av de la Crossa i carrers on hi hagi aquest tipus d’arbres
Espais i zones verdes
44
Aquesta proposta no correspon al capítol d’inversions. A
més supera els 25.000€. Hi ha altres propostes que es
debatran al taller sobre aquest carrer.
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Propostes descartades o ja previstes

2.3.- Camins i carreteres

ARREGLAR CARRETERA DE CAN BES
(s’han recollit 2 propostes similars)
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern

PREVISTA

1.- Arreglar la carretera de can Bes
2.- Arranjament de camí
1.- Està plena de forats pel desgast dels cotxes
2.- Aigües pluvials. Eixamplar. Camí i connexions i
pavimentació. No passar per dintre el nucli de Vilobí per
anar direcció Santa Coloma i zona dent del municipi
1.- Com a mínim tapar els innumerables forats que hi han
en tota la carretera.
2.- Arranjament de la carretera de Salitja a Can Valls
connectada amb carretera Santa Coloma. Recollida
d’aigües pluvials. Baixant de can Bes i dels camps de can
xifre i camí a peu. Ara no és adequada pel tipu de vehicles.
Camions, maquinària agrícola i veïns
Encreuament de la carretera de Sant Dalmai a Salitja i del
camí de can Bes
Voreres, carrers, accessibilitat
42 i 55
El projecte per arreglar la carretera des de Can Formiga
fins al nucli de Salitja així com la de Can Bes i fins arribar a
la carretera de Vilobí ja està adjudicat i els treballs ja estan
iniciats. Respecte al tram que falta és una proposta que es
discutirà al taller, es poden tapar alguns forats/blandons
(tram des de Can Fromiga a la recta de Sant Dalmai).

VIAL PER CAMINAR A LA CARRETERA DE SALITJA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Vial per caminar al costat de la carretera de Vilobí a Salitja
Que no mori ningú atropellat amb la velocitat que agafen
els cotxes en aquesta carretera.
Seguint el traçat de l’aigua que va seguint la carretera de
Vilobí a Salitja fer un vial per poder anar a peu o en
bicicleta fins a Salitja
Voreres, carrers, accessibilitat
75
El cost de l’actuació supera els 25.000€
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2.4.- Carrer Sant Josep

AMPLIAR VORERES AL CARRER SANT JOSEP
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern

COMENTARI

Ampliar o eliminar la vorera del carrer st josep
Millorar la seguretat al carrer st Josepde vilobí donyar
La vorera d’aquest carrer és molt estreta i no pots fer-ne ús
amb el cotxet. Per altra banda, entre la vorera i les
proteccions negres hi ha el mateix espai i fa que tampoc
puguis anat amb cotxet. Es podria ampliar o eliminar
aquesta vorera per millorar la seguretat dels vianants.
Vilobí d’Onyar
Voreres, carrers, accessibilitat
10
Qualsevol actuació del carrer Sant Josep suposaria una
reforma integral del mateix (soterrar i arreglar serveis) la
qual cosa fa que el cost superi els 25.000€ perquè és poc
eficient fer una reforma cosmètica i al cap de poc temps
tornar haver d’obrir el carrer i desfer l’actuació realitzada.
L’ajuntament està estudiant l’elaboració d’aquesta reforma
integral

ADEQUAR UN TRAM DEL CARRER SANT JOSEP
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern

COMENTARI

Adequació d'un tram del carrer Sant Josep
El carrer Sant Josep és molt transitat per la canalla i
famílies que portem, per exemple, els fills i filles a l'escola o
a la llar d'Infants. Es fa difícil l'accés en el tram que va del
taller mecànic fins a la peixateria, passant per davant del
teatre, on hi ha unes tanques que dificulten l'accés amb
cotxets, etc., i que sovint fa que s'hagi d'envair la zona de
carrer per poder passar.
La proposta seria la de reorganitzar el carrer, fent-lo més
transitable als vianants, garantint un espai de vorera
adaptada i sens altibaixos.
Tram del carrer Sant Josep que va des del taller mecànic
fins a la cantonada direcció a l'escola.
Voreres, carrers, accessibilitat
26
Qualsevol actuació del carrer Sant Josep suposaria una
reforma integral del mateix (soterrar i arreglar serveis) la
qual cosa fa que el cost superi els 25.000€ perquè és poc
eficient fer una reforma cosmètica i al cap de poc temps
tornar haver d’obrir el carrer i desfer l’actuació realitzada.
L’ajuntament està estudiant l’elaboració d’aquesta reforma
integral
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PROHIBIR APARCAR AL CARRER SANT JOSEP
DADES DE LA PERSONA / ENTITAT /GRUP QUE FA LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
COMENTARI

Problemes al carrer Sant Josep
Prohibir aparcar els cotxes al carrer sant Josep ja que els
veïns no podem entrar i sortir be dels garatges
Carrer Sant Josep
Accessibilitat
5
Aquesta actuació no forma part del capítol d’inversions. De
tota manera l’ajuntament està estudiant una solució a
aquest problema juntament amb els veïns.
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2.5.- Altres voreres, carrers, camins

ARREGLAR PROBLES INUNDACIONS ALS CARRERS BERNAT
BOADAS I SANT ANTONI MARIA CLARET
Títol
Necessitat
Descripció

Recollida aigües pluvials

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Quan plou molt l’aigua de la plaça Catalunya surt pels
carrers Bernat Boadas i Sant Antoni Maria Claret.
Demanaria recollir-la a la sortida de la plaça i així no
ompliria els altres carrers (madrenys), que es converteixen
en rius
Plaça Catalunya
Voreres, carrers, accessibilitat
71
El cost de l’actuació supera els 25.000€

RECUPERACIÓ DE CAMINS
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern

COMENTARI

Rehabilitació camí històric
Recuperació patrimoni
Recuperar el tram camí vell Sta Coloma, de Vilobí-Can
Terrer
Vilobí
Voreres, carrers, accessibilitat
28
L’ajuntament ha encarregat el catàleg de camins i no es
recomanable fer cap actuació com la que es proposa fins
que el catàleg estigui finalitzat per saber quins camins són
públics i quins privats. Això definirà on es pot actuar i si és
de competència municipal.

ARREGLAR TOTES LES VORERES DEL POBLE
Títol
Necessitat

ARREGLAR TOTES LES ACERAS DEL POBLE
ARREGLAR LES ACERAS DE TOT EL POBLE FER-LES
MES AMPLES PER NO CAURE .

Descripció

FER OBRES A TOT EL POBLE I ARREGLAR TOTES LES
ACERAS DEL POBLE I FER-LES MÉS AMPLES I ARREGLAR
LES ESPATLLADES PER NO CAURE I NO FER-NOS MAL JO
PERSONALMENT ME HE CAIGUT I ME HE FET MAL I
PIERDO EL EQUILIBRI AL CAMINAR.

Ubicació

A TOTS ELS CARRERS DEL POBLE REVISAR-LOS
TOTS.
Voreres, carrers, accessibilitat
36
Aquesta actuació supera els 25.000€. En tot cas hi ha
propostes més concretes que ja defineixen punts específics
per actuar en aquesta matèria i que es discutiran al taller
participatiu.

Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)
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Propostes descartades o ja previstes

2.6.- Enllumenat

IL·LUMINACIÓ DEL CARRER EMPORDÀ
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Categoria (€)
PREVISTA

ILUMINACIÓ I ARREGLAR VORERES AL CARRER
EMPORDA
Ja que en aquest carrer hi ha el cassal de jubilats i passa
molts gent gran, faria falta mes il·luminació i arreglar
voreres. Motiu: malauradament, una dona va ser
atropellada, mes d'una ha caigut per culpa del mal estat de
la vorera i no serà l'ultima si no hi posem solució.3;32
Posar mes faroles i arreglar voreres
C/empordá
Enllumenat
11
GRAN
S’està realitzant un projecte de canvi d’enllumenat integral
de tot el municipi el qual es licitarà aquest any.
La proposta que fa referència a l’arranjament de les voreres
d’aquest carrer es debatrà al taller participatiu.

MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ AMB LLUM BLANCA
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
PREVISTA

POSAR MES IL·LUMINACIÓ AMB FAROLES DE LLUM
BLANCA.
EN EL PASSEIG DE LA CROSSA I CARRERS DEL
POBLE POSAR LLUM BLANCA A TOTES LES FAROLES
PER VEURE MILLOR .
POSAR EN EL CARRER PASSEIG DE LA CROSA I TOTS
ELS CARRERS DEL POBLE DE VILOBI DE ONYAR
FAROLES AMB LLUM BLANCA HI HA MOLT POCA
IL·LUMINACIÓ .EN EL CARRER MONSENY HAN POSAT
LLUM BLANCA I ALS ALTRES CARRERS NO PERQUE
???
POSAR FAROLES DE LLUM BLANCA AL PASSEIG DE
LA CROSA I A TOTS ELS CARRERS DEL POBLE.
Enllumenat
35
S’està realitzant un projecte de canvi d’enllumenat integral
de tot el municipi el qual es licitarà aquest any.
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Propostes descartades o ja previstes

2.7.- Senyalització

COL·LOCAR UN MIRALL A LA SORTIDA DEL CARRER MONTSENY
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
PREVISTA

Mirall per sortida carrer Montseny
Evitar accidents
Col·locar un mirall en el carrer Sant Narcís per quan els
cotxes que surtin del carrer Montseny puguin tenir millor
visibilitat ja que hi ha nu corba pronunciada i uns arbustos
que no deixen veure be
Vilobi d'Onyar
Senyalització
24
Aquesta actuació es durà a terme en els propers mesos

COL·LOCAR MIRALLS AL CARRER VERN
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Seguretat viària
Col·locar miralls al carrer Vern al lateral per seguretat
Carrer Vern
Senyalització
72
Aquesta és una proposta de caràcter individual que ja està
sent tramitada per altres canals. De totes maneres aquest
cost s’hauria d’assumir de forma privada perquè fa
referència a una instal·lació d’interès particular.
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Propostes descartades o ja previstes

2.8.- Contenidors

17
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

CONTENIDORS SOTERRATS
MILLORAR LA IMATGE DE LA ZONA DE DEIXALLES I
EVITAR PUDORS
CANVIAR ELS CONTENIDORS HABITUALS PER
CONTENIDORS SOTERRATS
VARIS
Contenidors
17
Els contenidors soterrats són molt cars de mantenir i la
recollida requereix de vehicles especials. El sistema de
recollida actual del municipi no disposa d’aquests vehicles.

18
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

CANVI UBICACIÓ CONTENIDORS
CANVIAR LA TENDÈNCIA DE DEIXALLERIA QUE ESTAN
AGAFANT ELS CONTENIDORS DE LA PUJADA DE LA
SARREDA
ELS CONTENIDORS UBICATS A LA BAIXADA DE LA
SARREDA I LA URBANITZACIÓ DE LES COMES, S'HA
CONVERTIT EN UNA PETITA DEIXALLERIA, FENT QUE
S'ACUMULIN GRANS QUANTITATS DE DEIXALLES QUE
S'HAURIA DE DIPOSITAR A LA DEIXALLERIA. ÉS EL
LLOC DE FÀCIL ACCÉS I MASSA DE PAS, COSA QUE
HO FACILITA. PROPOSEM CANVIAR-LOS D'UBICACIÓ I
POSAR-LOS AL PÀRQUING ON L'AUTOBÚS RECULL
ELS ALUMNES DE L'INSTITUT (O A UN LLOC SIMILAR).
ALS CONTENIDORS UBICATS AL PRINCIPI DE LA
PUJADA DE LA SARREDA
Contenidors
18
No és una inversió

CONTENIDORS DE DAVANT DE CASA MEVA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Basures
Tinc les basures davant de la finestra de la meva habitació.
La gent no recicla i posen l’orgànic dins el contenidor verd
Trobar un altre lloc per a les basures
Contenidors
43
No és una inversi
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Propostes descartades o ja previstes

3.- ZONES I ESPAIS VERDS

3.1.- Neteja i manteniment de rius i rieres
NETEJA DEL GRABULOSA
(s’ha recollit 3 propostes idèntiques)
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Neteja del riu Grabolosa
Neteja del Grabolosa (urgeix molt)
Netejar les bardisses. Convé molt de netejar
Riu Grabulosa
Manteniment, neteja
15, 81 i 83
No és una inversió. L’ajuntament anualment fa neteja de
trams de lleres de rius i rieres.

NETEJA DEL REC VALLECANS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Neteja del rec Vallecans
Neteja del rec Vallecans per prevenir innundacions i
destrossa del camí particular d’accés al domicili
Neteja de la bordissa del riu Vallecans cada x temps per
prevenir innundacions que patim cada vegada que plou.
Ens destrossa el camí d’accés a casa cada cop que plou
en abundància i hem de tornar a refer el camí.
Tram de la carretera de Salitja fins a la casa Salamaña
Manteniment, neteja
64
No és una inversió. L’ajuntament anualment fa neteja de
trams de lleres de rius i rieres.
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Propostes descartades o ja previstes

3.2.- Salitja

COBERT AMB PISTES DE PETANCA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Un cobert amb pistes de petanca

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern

Cobert Plaça Salitja
Per fer les activitats si plou
Informació aportada en una annex
Plaça de Salitja
Espais i zones verdes
105
Actualment existeix un projecte per la reforma d’aquesta
plaça. De moment s’estan fent estudis preliminars per
valorar la proposta. La redacció del projecte es durà a
terme aquest any,

La font de Salitja no raja aigua
Salitja
Espais i zones verdes
50
Manca de concreció de la proposta

COBERT PLAÇA SALITJA

PREVISTA
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Propostes descartades o ja previstes

3.3.- Altres

HORTS URBANS
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
PREVISTA

El petit hort
Potenciar l’activitat física de la gent gran
Relacionar a les persones amb la naturalesa
Afavorir l’economia domèstica
Creació d’horts municipals per a la gent gran per al seu
cultiu
Espais i zones verdes
39
L’ajuntament està estudiant la proposta i la seva posada en
marxa dependrà del quòrum de persones disposades a
utilitzar aquest servei (es farien a Salitja, al costat del molí
de les fonts)
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Propostes descartades o ja previstes

4.- ALTRES

4.1.- Noves tecnologies

FIBRA ÒPTICA
(s’han recollit 4 propostes similars)
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern

PREVISTA

Xarxa de fibra òptica municipal
Millorar la connectivitat de dades del municipi i la cobertura
d’Internet
Actualment a la major part del municipi l’ample de banda
disponible, aprofitant la xarxa de cablejat de telefonia
actual, és d’uns pocs Mbs. Ens estem quedant enrere
respecte les zones urbanes “modernes” on disposen de
línies de fibra de 20,50, 100 Mbs... i reben a través d’elles
tots els serveis: telèfon, tv, etc. La proposta seria
implementar una anella bàsica de fibra que enllaci els
nuclis del municipi, d’aportació pública, i a partir d’aquí que
tothom que vulgui connectar-s’hi faci una aportació privada.
No sé si és massa ambiciós, desconec els preus en què es
poden moure aquest tipus d’obres, i si s’han de soterrar
forçosament o es podria aprofitar les instal·lacions d’aire
existents.
Con fibra óptica será mas fácil para nosotros utilizar el
Internet y también tendrá más velocidad, por que el Internet
es muy necesario en todas empresas y también en nuestra
familias!
Desplegar fibra òptica al municipi. Treballo molt
remotament i les connexions ADSL es queden curtes. Cada
vegada l'inversio en desplegar fibra òptica es menys
costosa hi ha diferents empreses externes a les
companyies que es dediquen a passar-la.
La meva proposta, juntamament amb la dels veïns, és la de
que s'instal·li fibra òptica a Sant Dalmai. Perquè, tant
particulars com empreses puguin treballar sense el
patiment ni l'estrés de que no funcioni l'internet o vagi molt
lent
Anella dels tres nuclis del municipi
Noves tecnologies
1, 4, 20 i 23
Aquesta és una qüestió que depèn de les companyies
operadores. De totes maneres s’està estudiant si es fa una
infraestructura pública o s’arriba a un acord amb una
companyia telefònica. Durant el transcurs d’aquest any es
començarà a posar solució definitiva al problema.
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Propostes descartades o ja previstes

PANELLS LLUMINOSOS
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
PREVISTA

PLAFONS LLUMINOSOS INFORMATIUS
Donar informació de totes les activitats i esdeveniments
que tenen lloc en el nostre municipi
Col•locar els cartells informatius en els llocs mes transitats
del cada un dels tres pobles a fi que tots els veïns es
puguin assabentar de les activitats que es faran en els
pobles
A tots tres pobles
Noves tecnologies
6
Aquesta proposta l’ajuntament ja la té pressupostada.
S’instal·laran 2 panells informatius, el primer dels quals es
col·locarà abans que s’acabi l’any.
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Propostes descartades o ja previstes

4.2.- Mascotes

SERVEI PER PASSEJAR MASCOTES
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Servei de passejardor-a de gossos
Evitar que alguns propietaris es defacin dels seus gossos
que els fan companyia
Servei de passejador de gossos gratuït per a casos de
propietaris malalts, discapacitats, d’avançada edat
(justificar requisits)
Tot el municipi
Mascotes
53
No és una inversió

ESTERILITZACIONS I XIPS GRATUÏTS
DADES DE LA PERSONA / ENTITAT /GRUP QUE FA LA PROPOSTA
Qui la fa?
DNI
e-mail
Adreça postal
Telèfon
Proposta feta...

Anna Pérez Jimeno
4028895
Anna.perezjimeno@udg.edu
Pere Antoni, 29 17185
661435110
Individualment

LA PROPOSTA
Títol

Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Esterilitzacions i xips gratuïts per animals de propietaris
amb rendes baixes. Pastilles dels cucs cada 4 mesos ,
pastilles de puces per l’estiu i ajuda per pinso
Que tots els animals tinguin accés a un mínim de
condicions indispensables (caçadors exclosos)
Els propietaris haurien de fer la demanda, justificar la seva
renda, anar a buscar tot als veterinaris de Vilobí, iaxí com
el xipatge i l’esterilització.
Tot el municipi
Mascotes
54
No és una inversió. A més tant l’any passat com aquest any
s’han fet campanyes en aquest sentit juntament amb el
Consell Comarcal per esterilitzacions al 50% i xips gratuïts.
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4.3.- Activitats, esdeveniments i altres

VEHICLE ADAPTAT
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Vehicle habilitat per a gent gran
Els desplaçaments de les persones grans
En cas d’haver-se de desplaçar pel municipi i no poder-hi
anar a peu tenir un vehicle per oferir des de l’ajuntament
per a traslladar-los al CAP, la llar de jubilats, pavellons, etc.
Salitja, Sant Dalmai i Vilobí (sobretot cases aïllades i
urbanitzacions)
Altres
61
El funcionament d’un servei d’aquestes característiques
generaria despesa corrent i per tant la proposta va més
enllà del capítol d’inversions.

MILLORA DE LES ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN
(s’han recollit 3 propostes molt similars)
DADES DE LA PERSONA / ENTITAT /GRUP QUE FA LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Gent gran
Millorar activitats per a la gent gran i de la llar de jubilats i
persona que ho gestioni
Que el treballador social dinamitzi la llar de jubilats amb
noves activitats adequades a diferents necessitats. Que
cada dia durant unes hores fixes estigui a la llar de jubilats
per realitzar les diferents activitats (manualitats, mirar
pel·lícules, fer estiraments, etc.). Podria semblar un centre
de dia, però més senzill i amb menys hores.
Altres
73, 74 i 96
Les propostes no fan referència al capítol d’inversions i
generen despesa corrent.
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ACTIVITATS
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Excursions, caminada dinar, teatre, concerts
Ser més nets
Excursió a Núria, Montserrat, etc
Taetre “Foraster”
Vilobí
Altres
63
Manca concreció i la proposta no fa referència al capítol
d’inversions.

POSAR NOM A UN CARRER
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)
Codi intern
Descartada (motiu)

Posar nom a un carrer
Donar nom a un carrer que no en té
El Patufet tot i tenir l'entrada per aquest carrer sense nom
te l' adreça del carrer Madrenys. I l'escola té l'adreça del
carrer que li ve perpendicular...
Carrer de l'escola i la llar d' infants
Altres
29
No fa referència al capítol d’inversions
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