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PROPOSTA INVERSIÓ
CMD 4
PERSONA QUE
PRESENTA LA
PROPOSTA

Daniel Utges Mampel

EN
AAVV CAN PALET DE VISTA ALEGRE
REPRESENTACIÓ
DE
DADES DE LA PROPOSTA
Aquesta proposta té com a objectiu la conversió d’un espai inutilitzat i degradat del districte en
un Parc Urbà de Salut.
Es proposa donar un ús a un espai on només hi creixen males herbes i no s’està traient cap
mena de profit. És un espai relativament cèntric de la urbanització de Can Palet de Vista
Alegre i on tothom hi podria accedir fàcilment.
Es proposa l’acondicionament del espai, que actualment ja és bastant planer i no s’hauria de
moure gaire terra i la instal·lació d’elements de fitness d’exterior, com ara:
- bicicleta estàtica, el·líptica, sentadetes, obstacles, rem, etc.

DESCRIPCIÓ
DE LA PROPOSTA

Aquest nou Parc de Salut podrà formar part de l’Anella Verda de Terrassa, essent un
enclavament important per a tots aquells veïns que vulguin passejar i fer altre tipus d’exercici
durant la seva sortida.
Tram sense urbanitzar. Prolongació del Carrer de la Gavina cap al Carrer de la Cadernera

UBICACIÓ
EXACTA

La OMS aconsella uns nivells d’activitat al voltant de 150 minuts setmanals per els adults de
més de 18 anys. A les urbanitzacions, més enllà de passejar o anar en bicicleta, és difícil
trobar altres formes d’activitat, sobretot per les persones jubilades.
Com es beneficiarà el districte?
- Fent que els veïns tinguin una vida més saludable
MOTIVACIÓ
- Accedir a les instal·lacions de franc i a qualsevol hora
DE LA PROPOSTA
- Apropar l’exercici a la gent gran
- Conversió d’una zona degradada en un equipament per tothom
- Element potenciador de l’Anella Verda

( Veure revers)
LES PROPOSTES I ELS REQUISITS D'ACCEPTACIÓ
Tipus de propostes
-

Les propostes han de ser de districte. Una proposta es considerarà de districte quan
el seu àmbit d'ubicació, d'ús i de funcionalitat es pugui atribuir a un territori/espai
concret. El territori màxim en aquest cas serà el districte.
Les propostes d’Inversions poden ser projectes, estudis i diagnòstics per a la millora
d’algun aspecte del districte.
Cenyides a l’espai públic, a les inversions en equipaments municipals i /o en
infraestructures de cessió i préstec per a les entitats ( de gestió municipal).

Requeriments bàsics de les propostes
Les propostes hauran de complir els requeriments bàsics següents:
a) La legalitat. Totes les propostes d'actuacions han d'ajustar-se a la legalitat.
b) Competència municipal: les propostes han de ser competència de l'ajuntament.
Per tant, no seran vàlides les que ho siguin d'altres administracions o entitats.
c) Econòmic. En cap cas el cost de la proposta no podrà superar la partida total
assignada (els 83.333 euros).
d) Viabilitat tècnica. Les propostes s'han de poder realitzar tècnicament. Serà
competència dels serveis tècnics corresponents comprovar aquest requisit. En cap
cas les propostes no podran implicar canvis en les funcions dels serveis
municipals.
e) No s'admetran propostes que contradiguin els diferents plans municipals aprovats.
f) No s'acceptaran les propostes que comportin contribucions especials.
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