Proposta provisional (juliol 2016)

TOTAL PROPOSTA PROVISIONAL 2016-2020

16.692.500,00
NOTA: Els fons per finançar aquesta proposta de Pla
d'Inversions 2016-20 són els que es preveuen a data de
juliol de 2016; el contingut d'aquest document s'anirà
actualitzant anualment en funció dels corresponents
pressupostos municipals anuals.

El 80% de les accions tenen font de finançament;
el 20% restant és el que provindrà d'altres fonts com ara
les aportacions supramunicipals, convenis territorials...
13.326.500,00 €
80%

3.366.000,00 €
20%

16.692.500,00
100%

Reurbanització, remodelació o millores als carrers:
Font, Balmes, Pont (de Monfalcone al c. Perdius), Til·lers, Ansem Clavé,
Ateneu (entre Major i Creu), Electricitat, Bonavista (entre Creu i Freixes),
Raval de la Creu, Cervantes i Ponce de León
2 noves rotondes a Can Mèlich i av. de la Riera
Obertura d'un corredor verd entre la ctra. Reial (Torreblanca) i Collserola
Construcció d'un camí de servei que uneixi Can Candeler i Can Biosca
Creació d'aparcament i/o espai de joc al solar de Rambla-Major
Pavimentació de l’aparcament de Can Padroseta
Pavimentació del tram pendent del camí de la Muntanya (fins a Can Carbonell)
Supressió dels contenidors soterrats
Legalització dels quadres d’enllumenat
Millores de seguretat viària
Urbanització del Parc de Can Freixes. Fase 1
Pavimentació de la zona d’aparcament de la ctra. Reial - Consell Comarcal
Actuacions de millora i/o manteniment de la via pública i les urbanitzacions

Actuacions a la pista i construcció de vestidors a l’Escola Montseny
Ampliació de l'espai per a entitats al CC Joan Maragall
Rehabilitació de la coberta de l’Escola Canigó
Actuacions al Mercat Municipal
Millora de la climatització de l’Escola Bressol Municipal Marrecs
Rehabilitació del refugi antiaeri
Mesures de seguretat al CEM La Bonaigua (nova escala d’emergència)
Mesures d'adaptació a Can Ginestar i rehabilitació de la construcció annexa
Millores al Camp de Fútbol (substitució de la gespa i millores al camp de sauló)
Nou circuit d’educació viària al Parc Ciclista
Altres actuacions de millora i/o manteniment en equipaments i serveis públics

Rehabilitació Sala Municipal Ateneu. Fase 1
Adquisició d’equipaments i solars
Despeses de gestió de Promunsa en relació a l’expropiació de Pont Reixat

Millores d’eficiència energètica a les escoles Montseny, Montserrat, Canigó i
altres equipaments públics
Substitució de l’enllumenat públic. Fase 2
Creació d'un vial verd que uneixi Mas Lluí i l‘av. Riera
Millores del carril bici actual, als trams de la Ctra. Reial (de La Rambla a l’av.
del Dr. Ribalta) i a Miquel Reverter (de l’av. Indústria a l’11 de setembre)
Creació d'un nou carril bici a l‘av. Baix Llobregat
Construcció d’una nova deixalleria i dipòsit de vehicles

Accions de promoció de l’Habitatge de lloguer

Millora i actualització d’aplicatius informàtics
Actuació i manteniment d’equips informàtics (inclou llicències)

