Nº

TITOL

DESCRIPCIO

JUSTIFICACIO

ADREÇA

Millora de la Plaça Catalunya.
Aquesta plaça es va inaugurar fa 30 anys
Substitució peces trencades a
1 Millora Plaça Catalunya
i alguns elements s'han deteriorat molt i Plaça Catalunya
la pista central, font ornamental
estan trencats
i amfiteatre.

2 Millora Plaça Catalunya

3

4

5

6

Anys enrere hi havia cistelles de bàsquet
Colocació cistelles de bàsquet
en la Plaça Catalunya i es vol recuperar Plaça Catalunya
antivandàliques
aquest element esportiu

QUI FA LA PROPOSTA D

8 Zona Skateparc

Caldria habilitar una zona amb El Parc de Vallparadís és un espai que ha
Parc
elements per a la pràctica del de gaudir tota la ciutadania i manquen
Vallparadís
skate al Parc de Vallparadís
elements pels joves

El Parc de Vallparadís disposa
d'un espai de magatzem i
Cobriment
del
Caldria millorar la imatge i cobrir de
diposit d'lements necessaris
9 magatzem del Parc de
manera integrada en l'entorn aquest
per a la gestió de les feines de
Vallparadís
espai
manteninet del parc que te un
impacte visual important
Instal·lació
10
infantil

de

11 Panell informatiu

jocs Dotació a varis espais del
Centre de jocs infantils
Instal·lació panell informatiu
lluminós que anuncii si la
Rambla d'Egara està o no
tallada a tocar del portal de
Sant Roc

SERVEI

ACTUACIÓ VIABLE

GEP

Actuació viable de
cost entre 13.000 i
21.000 €

Av. Plaça Catalunya - Aquesta proposta la va valorar el
1
GEP
Escola Industrial
Servei d'Esports

Actuació viable de
cost 3.250 €

Joc de cistelles antivandàliques 1.850
€. Instal·lació aprox. 650,00 €. Pintar
línies pista 750,00 € . Total 3.250,00 €

Sistemes

Actuació viable de
cost aproximat
4.500 €

Adquisició de projectors, portàtils i
projectors de video

GEP

Actuació viable de
cost 1.000 €

1.000€ aprox 10 bancs

GEP

No. No cal valorar
una actuació
prevista

Per l'any 2017, dins l'obra d'ampliació
de Mútua està previst l'arranjament de
tota aquesta zona

Mobilitat

No. No es considera
inversió perquè és Cost estimat de cada estudi 4.000€
un estudi i treball
per escola
tècnic

GEP

Actuació viable de
cost 3.400 €

Av. Plaça Catalunya 1
Escola Industrial

Av. Barri Universitari 1
Cementiri Vell

de Av. Barri Universitari 1
Cementiri Vell

GEP

No. Supera el
màxim per districte

Parc
de
Vallparadís
zona Av. Barri Universitari 1
Torrent
de
les Cementiri Vell
Ànimes

GEP

Actuació viable de
cost 45.000 €

Plaça Nova davant
El barri Centre no disposa de gaires
l'antic edifici de La
espais de jocs infantils i caldria una millor
Av. Centre
Caixa i Plaça de la
dotació d'aquests elements
Torre del Palau
La Rambla d'Egara pateix al llarg de l'any
en nombroses ocasions talls de circulació
Rambla d'Egara
per diferents esdeveniments (Tres
Tombs, Fira Modernista, Festa Major...)

COST ESTIMAT
A la pista i amfiteatre fa un mes es
van reparar 20m2. Restaria arranjar
una superfície d'uns 40m2 amb un
cost estimat de 4.000€
A la font caldria impermeabilitzar, cost
aprox 5.000€, i canviar les peces de la
font, entre 4.000 i 12.000€, en funció
del material escollit.

Necessitat de portar a terme el projecte Plaça Catalunya, Av. Plaça Catalunya, Av.
Adquisisicó
d'ordinadors
Aula Actual (projecte per a l'activació de Vallparadís i Barri Vallparadís i Av. Barri
Dotació audiovisual
portàtils, projectors i pantalles
1
la gent gran)
amb els recursos Universitari
- Universitari - Cementiri
per xerrades
necessaris.
Cementiri Vell
Vell
Els bancs de la Rambla Sant
Sant
Necessitat d'adequar els elements de Rambla
Av. Cementiri Vell I Grup
Modificació
alçada Nebridi estan massa baixos per
entre
1
mobiliari urbà, com són els bancs, per fer-Nebridi
Municipal PSC
bancs
a la gent gran que s'ha queixat
los útils
Wagner i Jacquard
molt d'aquest fet
Passeig
Comte
Aquest espai és molt transitat i hi ha perill
Peces
del
terra A l'entrada d'urgencies Mutua
d'Egara
davant
de caigudes a causa d'aquestes peces
Grup Municipal PSC
1
trencades
hi ha peces trencades.
entrada urgències
trencades
de Mutua
La
proposta
planteja
la
La proposta preten millorar la seguretat
Estudi itineraris segurs realització d'un estudi respecte
dels infants en els seus desplaçaments a Tot el districte 1
Grup Municipal PSC
1
a les escoles
els itineraris segurs a les
l'escola
escoels del Districte 1

Cal millorar la seguretat en aquest espai
La tanca que separa el Casal
Arranjament
tanca
en que els nens jugen a pilota i salten la
de la Gent Gran Terrassa
7 metàl·lica Parc Joan
tanca per accedir al casal de gent gran. Parc Joan Miró
Centre del Parc Joan Miró està
Miró
Caldria millorar aquesta tanca per evitar
en mal estat.
el perill d'accidents i millorar la seguretat,

OBSERVACIONS

Av. Centre

1

1

GEP

Mobilitat

Arranjament de 170 ml de tanca
metàl·lica. 3.400€ aprox.

Aquesta proposta requeriria estudi i
consens previ sobre la idoneïtat
d'aquesta instal.lació dins el parc,
també sobre la seva ubicació. A més
el seu cost aprox seria de 200.000€
Existeix un projecte per a la
construcció del magatzem que
donaria sol.lució a la proposta valorat
en aprox 45.000€. No es va executar
en el seu moment per oposició de part
del veinatge

Actuació viable de Tenim catàleg amb preus dels
cost
aprox.
de diferents elements
10.000 €
Des del Servei de Mobilitat no és veu
necessària la instal·lació d'aquest
panell, atès el fet que la circulació de
cotxes no està permesa

12 Arranjament de voreres

L'entorn de l'Escola Pia te
voreres que caldria arranjar

La mobilitat en la vorera de Doctor
Cabanes amb l'Escola Pia és molt difícil
perquè és una vorera molt estreta. Doctor Cabanes i
Av. Centre
També hi ha zones del carrer Col·legi que Carrer Col·legi
caldria arranjar perquè es troben en mal
estat

13 Instal·lació miralls

Instal·lació de miralls per
facilitar la mobilitat i reduir
accidents

Carrer
Pearson
Són cruilles amb visibilitat reduïda i la cantonada Prat de
instal·lació de miralls facilitarà la la Riba i carrer Av. Vallparadís
circulació
Cartoixa cantonada
Prat de la Riba

1

Mobilitat

Actuació viable de
cost 300 €

300,00

Aquesta és una parada molt utilitzada al
Carrer
barri de Vallparadís i no disposa de
70
marquesina

1

Mobilitat

Actuació viable de
cost 8.000 €

Pressupost d'aproximadament 8.000€

Instal·lació d'una marquesina
Marquesina en parada en la parada de bus del carrer
14
de bus
Salmeron , davant del número
70

Salmeron

Av. Vallparadís

1

PiO

No. Actuació
prevista amb plans
d'ocupació.

El paviment del Pont de Sant
Pere te una part llisa i l'altre
conserva les llambordes que
Millora del paviment del
15
dificulten molt el pas. La
Pont de Sant Pere
proposta és la de deixar tot el
Pont amb la llamborda llisa per
facilitar la circulació

El barri de l'Antic Poble de Sant Pere està
entre el Torrent de les Bruixes i el Torrent
Monner i l'entrada al barri pel Pont de
Av. Antic Poble de Sant
Sant Pere és un dels accesos importants Pont de Sant Pere
1
Pere
a la seu d'Egara i caldria millorar
l'accessibilitat del pont amb llambordes
llises

Connexió
accesible
entre el carrer de la
Rectoria i la passera
16 que travesa el Parc de
Vallparadís, eliminant
l'actual
passera
metàl·lica

L'estretor de l'actual rampa
dificulta el pas de dues
persones i la proposta passa
per la seva eliminació i la
connexió accesible d'aquest
espai

Aquesta connexió amb el pont que
travesa el parc pel Torrent Monner és
cada cop més utilitzada i per tant una
passera tan estreta com la que existeix
és un problema pel flux de persones que
passa

Repintar el bancs del
17
Carrer Major

Els bancs del Carrer Major
Per seure a descansar els bancs han
estan en molt mal estat i caldria
d'estar en bones condicions
un repintat

Coonexió carrer de
la Rectoria amb Av. Antic Poble de Sant
1
pont sobre el parc Pere
de Vallparadís

Carrer Major

Associació
Centre

Aquestes papereres es queden amb la
Substitució parereres Les papereres de model tancat
Carrers: Sant Pere,
porta oberta i els gossos fan les seves
del Centre. En total de plàstic amb porta estan
De La Palla, Font Associació
18
necessitats. Són difícils de netejar i la
comprar 10 papereres funcionant molt malament i
Vella i Raval de Centre
gent deixa les cigarretes a la part de dalt i
com les de la Rambla caldria substituirles
Montserrat
cauen al terra.

19

Instal·lació
infantil

de

Al Barri Universitari Cementiri Vell hi ha
jocs Millora de les zones infantils del
diverses zones de jocs infantils que es
barri amb jocs adaptats
volen millorar

Terrassa

Terrassa

1

1

Plaça Joan Miró i/o
Av. Barri Universitari Plaça
Joaquim
1
Cementiri Vell
Verdaguer

No. Element
protegit. Es va
permetre
excepcionalment el
Urbanisme
canvi de paviment
+ museus
per a permetre el
pas de cadires de
rodes per temes
d'accesibilitat

GEP

No. Supera el
màxim per districte

GEP

No. Actuació
prevista amb plans
d'ocupació.

PiO

Actuació viable de
cost entre 4.000 i
6.000 €

GEP

Actuació viable de
cost 13.225 €

Un cop estudiada la geometria del
carrer ,tècnicament no podem ampliar
la vorera sud del carrer Dr Cabanes.
En el proper Pla d'ocupació es farà el
repàs dels panots de les voreres del
C/Col.legi

El Pont de Sant Pere (construït entre
l'any 1595 i el 1626) està catalogat
amb la clau S.30, pel Pla especial de
Protecció del Patrimoni HistòricArquitectònic-Ambiental de Terrassa (
aprovat l'any 1986, amb la clau S.30.
La fitxa de Protecció del Pont de Sant
Pere, construït entre l'any 1595 i el
1626, estableix la protecció de TOT
L'ELEMENT que significa la protecció
total del volum, de la formalització,
dels materials, de la textura i
cromatisme.
Per tant, atesa l'estat de protecció
establert pel Pla especial, no es pot
plantejar una modificació de la textura
del paviment, com la que es proposa.

Per poder determinar la solució que
donaria resposta a la problemàtica de
les dificultats d'accessibilitat, caldria
estudiar-ho en profunditat (més tenint
en compte el talús) i requeriria també
un projecte. El cost d'aquesta
actuació segur sobrepassa el total de
l'assignació de fons de tot el districte
1.
Previst realitzar els treballs amb el Pla
d'Ocupació que començarà a mitjans
de setembre. Per tant, abans de final
d'anys es preveu estiguin pintats.
Les papereres de la Rambla són un
model molt habitual, tipus
"Barcelona", circular de diàmetre
440mm, de planxa d'acer perforada
galvanitzada, estructura de suport
amb tub de diàmetre 40mm. El preu
unitari aprox de 150 euros i cal preveu
la instal.lació apart.
Els jocs a instal·lar hauran de ser jocs
adaptats. Catàleg que disposa
capacitats diverses i accesibilitat

20

Instal·lació
infantil

de

Al barri de Vallparadís no hi ha gaires
jocs Millora de les zones infantils del zones de jocs infantils i es planteja crear Plaça dels Museus
Av. Vallparadís
barri amb jocs adaptats
una de nova o millorar la zona infantil
o Jardins d'Orebro
dels Jardins d'Orebro

La Plaça del Comú disposa
Replantar
la
zona
d'una zona arbustiva molt
21 arbustiva a la Plaça del
malmesa per la intensa
Comú
ocupació d'aquest espai
TOTAL

Els jocs infantils i la proximitat de l'escola
Santa Teresa de Jesus fan d'aquesta
Plaça del Comú
plaça un espai molt utilitzat pels nens que
han malmes la vegetació

Av Antic Poble de Sant
Pere

En funció de la dotació, si és
suficient es planteja una zona
infantil nova a la Plaça dels
Museus o la millora de la
instal·lada als Jardins d'Orebro.

Actuació vaible de
cost 9.325,00 €

Parlat amb Jordi Chueca ja que
aquesta proposta ha estat una GEP
modificació d'última hora

Actuació viable de
cost 3.000 €

Els jocs a instal·lar hauran de ser jocs
adaptats. Catàleg que disposa
capacitats diverses i accesibilitat

