PROPOSTES CMD4
Puntuació propostes:

a) Interès general o impacte de la proposta (ciutat/districte/barri), puntuable de 0 i fins a un màxim de 5 punts
b) Col·lectius beneficiaris, puntuable de 0 fins a un màxim de 3 punts
c) Repetició de la proposta (nombre de persones que han coincidit en la proposta), puntuable de 0 i fins a un màxim de 2 punts
d) Criteri d’accessibilitat, puntuable de 0 i fins a un màxim de 3 punts
e) Criteri propi de la taula, puntuable de 0 i fins a un màxim de 3 punts

SEGURETAT VIÀRIA I ACCESSIBILITAT
TITOL

DESCRIPCIO

BARRI

Arrel de la inseguretat en un
dels accessos a l'escola, i
eessent el principal camí
d'accés dels alumnes i donat
Solució
que no es disposava de cap
semafòriica a element que fes reduïr la
la Ronda de velocitat dels vehicles ( des Roc Blanc i La
Maurina
Ponent amb el que van fer la petició s'han
unes
bandes
carrer
Maria instal·lat
reductore
i
senyalització
Auxiliadora
vertical) però no ha minvat la
inseguretat. La millor solució
tècnica
seria
semafòrica,
segons el Servei de Mobilitat.

ENTITAT

COST
ESTIMAT

Escola
Salesians

90.000,00 €

INTERES
COL·LECTIUS REPETICIÓ
GENERAL
(3 p)
(2 p)
(5 p)

ACCESSIBILITAT
(3 p)

CRITERI
CMD 6 (3p)

TOTAL

0

La circulació al carrer Mas de
Canet resulta perillosa per la
seva pendent i pel volum de
vehicles
que
suporta
diariament, agreujat pel fet que
no hi ha voreres i els viannats
han de compartir l'espaidels
vehicles

Les
Carbonelles

AV les
Carbonelles

Assumit per
l'Ajuntament i
comunicat a l'
AVV les
Carbonelles i
a
representants
de les Unitats
de Propietaris
de Les
Martines

Espai
de
el
sector
de
Les
lleure i de joc ( En
Carbonelles no disposen d'un
jocs infantils,
espai per afavorir les relacions
jocs
entre els veïns, per tal q ueels
biosaludables)
nens i nenes disposin d'une
, plaça o parc
espai de joc i esbarjo, els
públic, espai
grans de jocs biosaludables,
per
les
també demanen un petit
activitats
recinte per reunir-se social i
comunitàries, per fer les reunions.
etc.

Les
Carbonelles

AV les
Carbonelles

Requereix
projecte
urbanístic.

BARRI

ENTITAT

COST
ESTIMAT

Districte 4

Institut Les
Aimerigues

547,80x 15
PC=8.127 €

Solució
de
circulació
inseguretat
pel carerr Mas
de canet de
Les
Carbonelles

MATERIAL I RECURSOS ENTITATS
TITOL

DESCRIPCIO

Equipament
Àula
Ordinadors per a les entitats
Informàtica
institut
Les
Aimerigues

INTERES
COL·LECTIUS REPETICIÓ
GENERAL
(3 p)
(2 p)
(5 p)

ACCESSIBILITAT
(3 p)

CRITERI
CMD 6 (3p)

TOTAL

0

Equipament
per
a
un
Laboratori per laboratori: Microscopi, nevera,
dur a terme petita estufa de laboratori,
pràctiques en balança de laboratori, maqueta
l'àmbit
de doble hèlix d'ADN, Models
de
química
orgànica
i
deciències:
química, físcia inorgànica, Kit estudi de plans
inclinats,
muntatge
de
i biologia
destil·lació fraccionada

Districte 4

Institut Les
Aimerigues

1.827 € ( en
total,
desglossat
per unitats)

Des de fa dos anys estan
de
treballant la unitat didàctica de
de
Korfball sense comptar amb
material específic

Districte 4

Institut Les
Aimerigues

550 €

Pneumàtica
talelr
tecnologia

Actualment el centre no
disposa de material ni recursos
per poder fer pràctiques de
pneumàtica. Tenint en compte
que és una de les tècniques
més utilitzades a l'automització
industrial, des d'enginyers fins
a operaris.

Districte 4

Institut Les
Aimerigues

1.654 €

Equip de so

Amb bateria incorporada i
lector de CDs. 284814 the box

Districte 4

Institut Les
Aimerigues

553 €

Els alumnes farien un jardí
sostenible
al
pati,
amb
Millora
de vegetació
pròpia
de
l'espai
xerojardineria.
Reciclaran
exterior:
un palets de fusta per tal
espai
verd d'instal·lar un jardí vertical,
d'aprenentatg col·locaran jardineres i una
taula
on
desenvolupar
e
activitats d'aprenentatge que
realitzaran a l'exterior.

Districte 4

Institut Les
Aimerigues

1.736 €

Joc
cistelles
Korfball

0

4.000 de so real en 3 vies
actives, pack de microfonia, 5
monitors d'escenari, taula de
Adquisició de
so digital/analògica de 24
dos equips de
canals,
reproductor
so
multimèdia,
12
focus
ParLED/PAR 64, taula de
control i il·luminació.
TITOL

Material
comunitari:
Carpes
generadors

DESCRIPCIO

Districte 4

Sectorial de
Cultura

BARRI

ENTITAT

Inversió del districte 4 en
material propi de , carpes, dos
Districte 4
i generadors. per tal de realitzar
les seves activitats.

Sectorial de
Cultura

COST
ESTIMAT

INTERES
COL·LECTIUS REPETICIÓ
GENERAL
(3 p)
(2 p)
(5 p)

ACCESSIBILITAT
(3 p)

CRITERI
CMD 6 (3p)

TOTAL

0

