PROPOSTES D’INVERSIÓ
DISTRICTE 3
PROPOSTA

DESCRIPCIÓ

JUSTIFICACIÓ

UBICACIÓ

BARRI

ENTITAT

Aire condicionat al
Casal de Can
Parellada

Posar aire
condicionat a les
sales del Casal

A l’estiu fa molta calor
i els usuaris són en gran
nombre, gent gran

Casal Can
Parellada,
Amèrica, 33

CAN
PARELLADA

Representant Gent
Gran Districte 3
(Club Jubilados i
Pensionistes de
Can Parellada)

Equip d’audio per
exteriors

Equip d’audio per
exteriors

Zona Lliure
circulació gossos a
Can Palet II
Taules de ping pong

Zona Lliure
circulació gossos a
Can Palet II
Posar taules de
ping pong al
Districte 3
Posar una xarxa al
sostre de la pista
de futbol

Xarxa al sostre de la
pista de futbol que
hi ha al costat del
Casal
Millora passos
vianants

Millora senyalització
Polígons industrials

Millora passos
vianants entre
Xúquer/ Pol. Ind
Can Palet amb Ca
n’Anglada

Reforçar
senyalització

AVV Les Torres de
Can Parellada
AVV Xúquer

VALORACIÓ
TÈCNICA
El pressupost de la climatització supera els 83.330€
Es podria posar algun aparell a alguna sala petita (no a la
sala d’activitats ni a la sala d’actes). Cost aprox. de cada
aparell 3.000€

La infraestructura que
facilita Qualitat
Democràtica és
insuficient per les
activitats que
s’organitzen als
districtes.
És necessari crear un
espai a la zona perquè
els gossos puguin córrer
Per dinamitzar la
població sobre tot
infantil i juvenil
Perquè les pilotes no
vagin a parar a l’Av.
Vallès

Casal de Xúquer
El gestionaria
l’AVV Xúquer

XÚQUER

Al barri de Can
Palet II

CAN
PALET II

Barris i places
del Districte 3

DISTRICTE 3

AVV Can Palet II
AVV Xúquer

Darrera Casal
Xúquer, al
carrer Túria

XÚQUER

AVV Xúquer

Cost aprox. para pilotes de xarxa de nylon, de 6 x 30m (uns
130€/metre lineal), 4.000€

Cal revisar cruïlles c.
Miño i Av. Vallès per
millorar la seguretat:
passos rebaixats Miño /
Av. Barcelona
passos vianants
Av.Vallès/lateral c.
Montcada

Miño / Av.
Barcelona
Av.Vallès/lateral
c. Montcada

XÚQUER
CA
N’ANGLADA

AVV Xúquer

Cost aprox. rebaixar un pas: 1153€.

Sovint conductors
entren al barri per

Diferents llocs
del polígon.

AVV Xúquer

Cost aprox. 400€
La inversió no implica la conservació ni reparació.

Cost aprox. 40.000 €
* Aquesta actuació està prevista als projectes financerament
sostenibles, en cas de disponibilitat econòmica
Preu aprox. taula Ping-pong 1050 + muntatge = 1350€

Miño amb Montcada:
Cost aprox. rebaixar 4 passos 4.614€ + Pintura 560€ + 21%
IVA= 23.000€
Av. Vallès crta. Montcada:
Cost aprox. rebaixar 2 passos 2306€ + Pintura: 280€ + 21%
IVA= 3.129€

XÚQUER
POL. IND.

AVV Xúquer

Opció A: en cas que els camions perduts estiguin preguntant
només per autopistes o Martorell

cruïlla Segura /
Guadalquivir

Taules de fusta de
picnic i papereres a
la Devesa del Parc
de Vallparadís

Crear nova zona
pic-nic al Parc de
Vallparadís

Creació Parc Infantil
a la Pl. Antoni
Argilés o Pl. Can
Bosch de Basea

Creació noves
zones de Parc
Infantil

Repassar pintura
senyalització
aparcaments

Repassar pintura
senyalització
aparcaments de
tot el barri
Construir una
rotonda entre
Vic/Badalona

Rotonda Vic/
Badalona

Tobogan gran al
barri de Les Fonts
TV pantalla gran

Posar un tobogan a
alguna zona
infantil del barri
Comprar un TV
pantalla pel Casal
Cívic de Les Fonts

preguntar com sortir
cap a l’autopista.

A la zona sud del Parc
de Vallparadís no hi ha
zona de pic-nic i seria
bo poder crear un nou
espai d’interrelació
pels visitants i els
ciutadans de Terrassa
Deteriorament de les
instal·lacions existents i
la manca d’una zona
d’esbarjo i relació
comunal pels més
petits
Deteriorament i/o
inexistència de línies de
separació
d’aparcaments
Manca de visibilitat i
perillositat en aquest
punt. Milloraria la
seguretat pels vehicles
i autobusos que passen
per allà
En tot el barri no hi ha
cap tobogan de mida
gran
Facilitar que la Gent
Gran del barri de Les
Fonts pugui veure algun
espectacle o esport

Suggeriment:
cruïlla Segura /
Guadalquivir

SANTA
EULÀLIA

Si només posem un cartell informatiu a Guadalquivir- Segura
costaria 1.600€ i indicaria:
Esquerra: Autopistes c-58 c-16 e-9
Dreta: Martorell N-150
Opció B: En cas que els camions perduts estiguin preguntant
per la direcció Sabadell per carretera Montcada.
Caldria un altre a Guadalquivir-Ebre per conduir cap a
Sabadell per carretera seria un nou cartell de 1.600 €.
Esquerra: Autopistes C-58 C-16 E-9
Sabadell
I un altre a la següent cruïlla Ebre-Montcada de 1.600 € més:
Sudest: Autopistes C-58 C-16 E-9
Sudoest: Sabadell
Cost aprox. 3.200€
En cas d'aprovar aquesta proposta caldrà consensuar i validar
amb el Servei de Gestió d’Espai Públic la ubicació final.
Cost aprox. 6 taules de picnic (6x452=2712) + 3 papereres
(3x46=138) + 4 contenidors (67+83x3=316)+ muntatge= entre
7000€-8000€

Devesa del Parc
de Vallparadís
(a la zona del
pont de la
passera de la
Unió)

CAN PALET
SEGLE XX

Sector educatiu
Districte 3

Pl. Antoni
Argilés o Pl. Can
Bosch de Basea

CAN JOFRESA

AVV Can Jofresa

6 jocs d'uns 5.000€ + muntatge + 21% IVA= entre 45,000 i
50,000€

Tot el barri de
Can Jofresa

CAN JOFRESA

AVV Can Jofresa

Cost aprox. 23.000€

Intersecció
carrers
Vic/Badalona
(sota el pont de
la Nacional)

CAN JOFRESA

AVV Can Jofresa

El pressupost supera els 83.330€ (Cost aprox. 350.000€)

Al barri de Les
Fonts

LES FONTS

APV Les Fonts

Cost aprox. 4.500€ + muntatge + 21% IVA= entre 5.700€ 6.000€

Al Casal Cívic de
Les Fonts (Santa
Teresa, 1)

LES FONTS

Llar de la Gent
Gran de Les Fonts

Smart TV Wi-Fi integrat 49” cost aprox. 600€

100 cadires
10 taules

Equip informàtic
portàtil

Comprar 100
cadires i 10 taules
plegables per fer
activitats
Comprar ordinador
portàtil amb
Sistema Operatiu
Windows

Remolc per
transportar gegants

Comprar remolc
per transportar
gegants

Equip de so Centre
Cívic Alcalde Morera

Equipar el Centre
Cívic Alcalde
Morera amb un
equip de so,
ordinador,
micròfons de peu i
sense fil, altaveus
5.1, projector...

Toldo Sala
Relacional

Al barri es realitzen
moltes activitats durant
l’any i es necessita
material
Necessitat d’un portàtil
per gestionar fitxes,
mutualitats,
arbitratges, partits,
comunicacions..
Per poder participar en
trobades geganteres
per tot Catalunya
necessiten transportar
els gegants
Proposta amb suport
d’altres entitats del
barri: APV Les Fonts,
U.D. Les Fonts, Llar de
la Gent Gran de Les
Fonts, Fontins entitat
cultural de Les Fonts,
Les Fonts Solidària,
Grup de Petanca Les
Fonts
Consideren que la
proposta de
repartiment per barris
no és justa perquè hi ha
grans diferències de
cens. Creuen que la
millor manera
d’executar el
pressupost és fent una
proposta única per tot
el districte i si es fa per
barris, de manera
proporcional

Barri de Les
Fonts

Centre Cívic
Alcalde Morera

LES FONTS

APV Les Fonts

NO ES POT CONSIDERAR INVERSIÓ
PREU UNITARI <300€

LES FONTS

Cost aprox. 500€

LES FONTS

U. D. Les Fonts, en
representació de
les entitats
esportives del
Districte 3
Colla Gegantera de
Les Fonts, en
representació de
les entitats
culturals del
Districte 3

CAN PALET

AVV Can Palet

Sala d’Actes:
Equip de so: 3.524€
Ordinador: cost aprox. 500€
Projector: 300€
Cost aprox. 4.324€
S’ha de tenir en compte el problema de manca
d’insonorització que hi ha a la Sala d’Actes i que afecta el
veí del costat. El so no pot superar els 86 decibels i l’equip
de so ha d’estar connectat al limitador.

Gent Gran Can
Palet

L’AVV Can Palet
gestionaria
l’equip de so

Dones amb
Iniciativa de Can
Palet

NO ES POT COMPRAR PERQUÈ ÉS UN MITJÀ DE TRANSPORT
RODAT I SI HI HAGUÉS UN ACCIDENT, L’AJUNTAMENT
TINDRIA UNA RESPONSABILITAT CIVIL SUBSIDIÀRIA.

Esplai Can Palet
Equip de so exterior:
Cost aprox. 400€
La inversió no implica la conservació ni reparació

Centre Cívic
Alcalde Morera

CAN PALET

AVV Can Palet
Gent Gran Can
Palet
Dones amb

Cost aprox. total: 4.734€
Cost aprox. 15.000€

Iniciativa de Can
Palet

Adequar zona de
jocs infantils Pl.
Can Palet

Barri Can Palet

Posar suro a la
zona de joc
infantil
Tancar tota la
zona de joc amb
una tanca i porta
perquè no entrin
els gossos
Canviar alguns jocs
infantils

Zona picnic

Esplai Can Palet
AVV Can Palet

El suro fa molt temps que ja no es col·loca perquè és més
antihigiènic que el sauló per les dificultats que presenta la
seva neteja i té un manteniment més car.
És per això que, des de fa uns anys, es col·loquen sorres que
apaivaguen el xoc en cas de caiguda, que es poden reomplir
fàcilment i netejar amb rastell.
Cost aprox. tram que falta de tanca 15 m x 100€ /ml= 1.500€
3 jocs d'uns 5.000€ + muntatge + 21% IVA= entre 22.500 i
25.000€
TOTAL: entre 24.000-26.500€
El pressupost de la climatització supera els 83.330€

Gent Gran Can
Palet

Es pot posar algun aparell a les sales 2, 3 o Sala d’activitats.
Cost aprox. de cada aparell 3.000€

Dones amb
Iniciativa de Can
Palet
Esplai Can Palet
AVV Can Palet
Gent Gran Can
Palet
Dones amb
Iniciativa de Can
Palet

Ni a la sala de dalt ni a la sala d’actes es pot posar un aparell
d’aquestes característiques perquè no refredaria suficient.

Dones amb
Iniciativa de Can
Palet

Centre Cívic
Alcalde Morera

Camí que
transcorre
paral·lel a la Riera
de Palau des del
Camp de Futbol de
Les Fonts fins el
semàfor de la
Carretera de Rubí
a Can Jofresa
Zona de picnic al
Carrer Oceania,
amb taules,
banquetes i
barbacoes

Esplai Can Palet
AVV Can Palet
Gent Gran Can
Palet

Aire condicionat
Centre Cívic Alcalde
Morera

Arranjar el camí
rural Riera Palau

CAN PALET

Districte 3

CAN PALET

DISTRICTE 3

El pressupost supera els 83.330€

Esplai Can Palet
Aquesta zona està
desaprofitada
Seria un lloc ideal
perquè les famílies
puguin passar el dia
Hi ha poques zones
d’aquestes a Terrassa
És una proposta
d’interès general

Carrer Oceania,
Can Parellada

CAN
PARELLADA

Grup Municipal
Ciutadans

* Aquesta zona de picnic es va projectar amb els Barris en
Marxa. El projecte inicial es va haver de modificar per
l’oposició de l’AVV Les Torres de Can Parellada i els veïns de
la zona.
La instal·lació d'un punt de llum, que inclou 25 m de rasa,
basament, columna de 4 m i llumenera, i la seva connexió a
la xarxa existent, té un preu de 2.180 €.
3 jocs biosaludables + muntatge + 21% IVA= entre 6,700 i
7,000€
3 jocs d'uns 5.000€ + muntatge + 21% IVA= entre 22.500 i
25.000€
Cost total aprox. = entre 31.380 i 34.180€

Rehabilitat Parc
Serra Galliners

Arreglar la tanca,
les taules, les
banquetes i fer
una neteja del
bosc

Jocs infantils

Reposar jocs
infantils al Parc
del Carrer
Guadalhorce (al
costat de la pista):
tren, gronxador i
tobogan i al Parc
de Salvador
Allende (final c.
Guadalhorce):
tobogan,
gronxador i caseta
Arregla i fer la
tanca de la pista
de bàsquet més
alta perquè no
saltin les pilotes

Tanca pista de
bàsquet

Repintat terra pista
de bàsquet

Jocs biosaludables

Reparació paviment
voreres i escales

Instal·lar baranes a
les rampes del Parc

Falten baranes a
un tram de la

Les tanques estan
caigudes i el bosc està
molt malament.
és una part important
de la nostra ciutat
És una proposta
d’interès general
Millora del barri i tenir
els espais públics en
bon estat de
conservació i servei,
pels veïns de totes les
edats

Parc Serra
Galliners

CAN
PARELLADA

Grup Municipal
Ciutadans

El preu de la neteja del bosc dependrà del tipus de terreny i
vegetació que ens trobem, l’import estimatiu és d’uns
30.000€.
Preu 6 taules de picnic: (6x452€) + muntatge = entre 4.500 i
5.000€
Preu tanca: 100€ / ml

Parcs infantils
barri
Guadalhorce

GUADALHORCE

AVV Guadalhorce

Des de l'Ajuntament es vol potenciar una tipologia d'elements
de joc que desenvolupin d'una forma més globals les
habilitats motrius dels nens i nenes i que a la vegada
cobreixin també les necessitats de col·lectius amb capacitats
diverses. Es tracta d'afavorir un joc col·lectiu, que potencií
la convivència i la formació comunitària. Els jocs individuals,
es van substituint a mesura que es fan malbé per aquesta
altra tipologia de jocs més integrals.
Cost aprox. 3 jocs d'uns 5.000€ + muntatge + 21% IVA= entre
22.500 i 25.000€ x 2= entre 45.000 i 50.000€

Millora del barri i tenir
els espais públics en
bon estat de
conservació i servei,
pels veïns de totes les
edats
Millora del barri i tenir
els espais públics en
bon estat de
conservació i servei,
pels veïns de totes les
edats
Millora del barri i tenir
els espais públics en
bon estat de
conservació i servei,
pels veïns de totes les
edats
Millora del barri i tenir
els espais públics en
bon estat de
conservació i servei,
pels veïns de totes les
edats
Millora del barri i tenir
els espais públics en

Pista de bàsquet
del carrer
Guadalhorce

GUADALHORCE

AVV Guadalhorce

Cost aprox.: 2.700€

Pista de bàsquet
del carrer
Guadalhorce

GUADALHORCE

AVV Guadalhorce

Cost aprox. 700€

Parc Salvador
Allende

GUADALHORCE

AVV Guadalhorce

Cost aprox. 3 jocs + muntatge + 21% IVA= entre 6,700 i
7,000€

A tot el barri

GUADALHORCE

AVV Guadalhorce

100 €/m2 per una vorera de panot
Caldria concretar exactament els trams a arreglar

Parc Salvador
Allende

GUADALHORCE

AVV Guadalhorce

Cost aprox. 25.000€

Salvador Allende

rampa

Equip de so

Per fer diferents
activitats al barri
de Can Parellada
Posar bancs,
papereres,
aparells de gimnàs
(biosaludables) i
algun fanal

Adequació solar
Carrer Oceania

Actualitzat 10/06/16

bon estat de
conservació i servei,
pels veïns de totes les
edats
Tots els veïns del barri
es veuran beneficiats
Tots els veïns del barri
es veuran beneficiats

Solar carrer
Oceania

CAN
PARELLADA

AVV Les Torres de
Can Parellada

Cost aprox. 400€
La inversió no implica la conservació ni reparació.

CAN
PARELLADA

AVV Les Torres de
Can Parellada

La instal·lació d'un punt de llum, que inclou 25 m de rasa,
basament, columna de 4 m i llumenera, i la seva connexió a
la xarxa existent, té un preu de 2.180 € (IVA inclòs).
3 jocs biosaludables+ muntatge + 21% IVA= entre 6,700 i
7,000€
6 jocs infantils d'uns 5.000€ + muntatge + 21% IVA= entre
45,000 i 50,000€
TOTAL cost aprox. 53.000 – 59.000€

