PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE GRANOLLERS - PROPOSTES NO ADMESES A VOTACIÓ

Ref.
Web

Nom de la proposta

Motiu

Comentaris

1461

Ampliació voreres carrer Hospital Supera
S'ha mesurat el tram de voreres (130 metres de longitud, 8 metre d'ampla. Superfíie total
tram nord
150.000 euros 1.040 m2). L'ampliaíió de voreres, els serveis i l'asfaltat té un íost estmat de 190.320 €.

1475

Modernització del parc jardí de
Can Corts barri Tres Torres

Supera
La superfíie del parí és molt gran (6.000 m 2) i el íost estmat de l'aítuaíió és de 978.000 €.
150.000 euros

1477

Canvi de sentit i remodelació del
carrer del Sol

Supera
S'ha valorat tèíniíament fer una plataforma úniía al íarrer però la seva superfíie (1.127,5 m 2)
150.000 euros íomporta un íost estmat de 259.325,00 €.

Línia d'autobús estudiantil

La íompra del bus és inversió. La resta es traíta de la íreaíió d’un nou servei, sense iniíi i fnal
dins de l’exeríiíi. Compromet despesa íorrent d’elevat import en exeríiíis futurs. Aquesta proposta no íorrespon a una úniía inversió sinó que té un elevat íost de manteniment per fer funíionar la línia. El íost aproximat d'un autobús és de 230.000 €. A més íal afegir, 30.000 €, destnat a íost de funíionament (sou íonduítor, gasolina, asseguraníes...). A part, l’establiment
d’aquesta línia íorrespon a un servei que el període de funíionament superaria el període de
Supera
vigèníia de l’exeríiíi. En aquests moments l'oferta de transport públií urbà permet íonneítar
150.000 euros
amb els íentres eduíatus, a sigui amb parada ust davant o a un íarrer proper. En aquest sentt, íal tenir en íompte que durant el 2018 s'implantarà una millora de la xarxa d'autobusos urbans de la íiutat per millorar la puntualitat i la íobertura de les línies. Així, la línia L1 íonneíta
les estaíions amb els insttuts i la zona esportva i es preveu que en els propers mesos disposi
d'un bus íada 20 minuts. Cal tenir en íompte que amb el bitllet integrat de l’ATM, permet utlitzar el bus interurbà, el tren i la resta de mit ans públiís interurbans, es pot utlitzar el bus urbà.

1502

El Meríat de Sant Miquel és de ttularitat privada. L'adquisiíió, més la indemnitzaíió d’aítviAprofitar el Mercat de San MiSupera
tats, i les obres neíessàries per dur a terme la interveníió superen el pressupost de 150.000 €.
1505
quel per fer més pistes d’handbol 150.000 euros S'estan estudiant alternatves per optmitzar i millorar l'entorn del Palau d'Esports en la línia
que apunta la proposta.
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Fer peatonal un carrer més del c.
Congost fins al c. Ramon Llull

La proposta es refereix al íarrer Corró, a que el íarrer Congost és paral·lel a Ramon Llull. S'ha
Supera
valorat tèíniíament fer una plataforma úniía al íarrer però la seva superfíie (125 metres de
150.000 euros
longitud i 9 metres d'amplada) íomporta un íost estmat de 258.750€, superior als 150.000€.

1616

Millora accessibilitat carrers

La proposta desírita és molt genèriía. L’àmbit d’interveníió a nivell de íiutat superaria l’import
Supera
establert dels Pressupostos Partíipatus. Està relaíionada amb altres propostes de millora de
150.000 euros
l'aííessibilitat i supressió de barreres més íoníretes que es sotmetran a votaíió.

1626

Fer peatonal el carrer de Francisco Pizarro

Supera
Tèíniíament es proposa fer plataforma úniía. Les seves mides (871 m 2 de superfíie) íompor150.000 euros ten un íost estmat de 200.330 € que supera l'import dels Pressupostos Partíipatus.

1658

Els grans problemes de Granollers

El que es proposa engloba les diverses propostes formulades als Pressupostos Partíipatus. .s
Supera
una bona síntesi, però amb aquesta aííió global es supera el pressupost de 150.000 €. Hi ha
150.000 euros
propostes més íoníretes que es sotmetran a votaíió.

1682

Renovació contenidors: groc/
blau/ verd

El íanvi de tpologia de íontenidors impliía íanvis en el model de íamions de reíollida de resiSupera
dus. Aítualment s’està estudiant íon untament amb el Consoríi per a la Gestó de Residus del
150.000 euros Vallès Oriental les millores en el servei de reíollida seleítva. L’estudi inílou el íanvi o renovaíió
dels íontenidors.

1715

Barri Lledoner (Granollers Nord)

Supera
El íost de íonstruííió d'un íamp de futbol supera el pressupost de 150.000 euros
150.000 euros

1541
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1717

Peatonalització de TOT Granollers

Des de l'A untament de Granollers s'aposta per a la millora de la qualitat de l'aire de la íiutat, i
així es reíull en el Pla Supramuniíipal de Millora de la Qualitat de l'Aire del Vallès Oriental i en
el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018-2024. En ambdós plans es íoiníideix en ampliar l'espai de via públiía destnat al vianant i a la biíiíleta i progressivament penalitzar el vehiíle priSupera
vat. En íap ías es pot restringir la íiríulaíió de trànsit en tota la íiutat a que íal garantr que
150.000 euros
els veïns puguin aííedir als seus garatges, íal garantr la íàrrega i desíàrrega de meríaderies i
la íiríulaíió en determinats eixos i íarrers. Per això es desíarta la proposta. De totes maneres
es seguirà treballant per reduir el trànsit a la íiutat i així reduir les emissions de gasos íontaminants assoíiades a la mobilitat.

El tram de vorera que es sol·liíita anivellar té una longitud aproximada d'afeítaíió del íarrer
Reformar i posar a nivell les voreSupera
Ponent (100Mx3M) i del íarrer Rafael Casanovas (200Mx6M). La soluíió és íomplexa espeíial1849 res dels carrers de Rafael Casano150.000 euros ment al íarrer Ponent per l'amplada i desnivell. El pressupost estmat sense interveníió en serva i de Ponent
veis és de 300.000 euros.
Parc Ponent: connexió amb el
passeig fuvial per sota del pont
1873
de Canovelles (Av. Estació del
Nord)

1880

1885

Es traíta d'una interveníió amb forta íomplexitat tèíniía i un elevat íost eíonòmií que superaria els 150.000 €. La zona inundable no és oíupable d'aíord amb els requeriments normatus
Supera
establerts per l'Agèníia Catalana de l'Aigua (ACA) i el riu està íonsiderat i protegit per la Xarxa
150.000 euros
natura 2000: la llera es traíta íom a espai viu i les ribes es gestonen íom a parís fuvials. Les
aííions que es duen a terme estan en íonsonàníia amb aquesta íondiíió.

Millora de l'accés a Granollers
per la carretera de Caldes

La íonstruííió d'una rotonda i l'arran ament del marge supera el pressupost de 150.000 €. El
Supera
manteniment del talús de la íarretera de Caldes (BV-1432) no és de íompetèníia muniíipal. La
150.000 euros
Diputaíió de Baríelona té previst fer-ne un estudi d’aquest aííés.

Espai creatiu social, innovador

En el Centre d’Arts en Moviment, inaugurat el 2016, aquesta proposta no és viable perquè l’esSupera
pai fsií neíessari per desenvolupar-la no té prou alçada. Per poder-la duu a terme seria neíes150.000 euros sari rehabilitar alguna altra nau per ser destnada a aquesta fnalitat. La inversió exíediria els
150.000 €.
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El riu està íonsiderat i protegit per la Xarxa natura 2000. Les aííions que es duen a terme estan
Connexió dels parcs Lledoner-PoSupera
en íonsonàníia amb aquesta íondiíió. Aquestes tasques es fan dins del programa de íonserva1887 nent-Congost i Firal. Llera del riu
150.000 euros íió del riu d'aíord amb una visió naturalitzada d'aquest espai: la llera es traíta íom a espai viu i
practicable
les ribes es gestonen íom a parís fuvials.
Supera
Pel que fa al foment i a uts fa referèníia a despesa íorrent i subveníions. De la part de la pro150.000 euros posta íonsiderada inversió en habitatge íooperatu, l'aítuaíió neíessària supera els 150.000 €.

1897

Foment de l'habitatge cooperatiu

1901

Millora del passeig fuvial a l'alla- Supera
Aquesta interveníió suposa l'adequaíió de la vorera del Passeig Fluvial davant IES Cumella i fns
da de l'IES Cumella
150.000 euros la passera riu, amb una superfíies de 1.100 m 2 i un íost estmat de 198.000 €.

1556

Millorar infrastructures del meu
barri

Pressupostada al 2018

Una part d'aquesta proposta no íorrespon a una inversió. De totes maneres, des del Servei de
Mobilitat es valora molt positvament i s’estudiaran mesures per inírementar la íapaíitat
d’aparíament al íarrer Pius XII i per paíifíar el trànsit al íarrers interns de Primer de Maig. Aííions que han d’anar íoordinades amb l’estudi de l’oferta d’aparíament disponible al barri. Pel
que fa a la inversió en els oís infantls, els més antís tenen uns 10 anys. Enguany s'instal·larà
un oí d'aigua. La pista existent dóna oí per a totes les edats. No obstant es revisarà si li íal fer
algun arran ament.

1629

Asfaltat i condicionament pàrquing públic del barri Congost

Pressupostada al 2018

Aítuaíió prevista en el pressupost de 2018. Pro eíte en fase d'estudi i redaííió.

1726

Adequació del paviment a la plala de Pau Casals

Pressupostada al 2018

Aítuaíió prevista en el pressupost de 2018. L'obra està en proíés de liíitaíió.

1727

Ampliar les voreres del carrer de
Josep Piñol

Pressupostada al 2018

Aítuaíió prevista per fer aquest any 2018.
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1884

Replantar els arbres morts de la
carretera del Masnou

Pressupostada al 2018

Aítuaíió prevista dins el pla de reposiíions 2018-19.

1891

Mirall per millorar visibilitat

Pressupostada al 2018

Proposta que es farà durant l’any 2018.

1896

Millorar els espais urbans de
Roca Umbert

Pressupostada al 2018

Aítuaíió prevista en el pressupost muniíipal 2018.

1498

El paviment de seguretat fet amb sorra és dels millors que hi pot haver. La sorra també té un ús
Plala de Mossèn Cinto Verdaguer No viable tèílúdií i íompleix la normatva 100 %. No obstant, es revisarà la salubritat del sorral. Per raons de
(Plala de la Muntanya)
niíament
seguretat no hi íaben més oís.

Entenem que la proposta que es fa d'habilitar un aííés aííessible pel íarrer de Corró és molt
raonable. Però aítualment la soluíió tèíniía té una important reperíussió sobre la plaça i l'aíRampa d'accés persones disminu- No viable tèí- íés a l'equipament per respondre als requeriments de la normatva (priníipalment la inílinaíió
1555
ïdes a la Sala Tarafa
niíament
del pendent de la rampa) i per les íondiíions fsiques de l'entorn (es traíta d'un element patrimonial). No obstant, l'equipament de la Sala Tarafa resolt l'aííessibilitat pel íarrer de Torras i
Bages.
1862

Rotonda en confuència del c. Josep Carner amb c. Venezuela

No viable tèíLa íonstruííió d’una rotonda no es viable pel requeriment tèínií d'aquest tpus de soluíió.
niíament

1448

Limpieza y reacondicionamiento
de zona trasera pavellón de balonmano

La nete a i reíondiíionament proposats no són inversió. La poliíia loíal pren nota del íonsum
No és inversió de substàníies il·legals al lloí, i reforçarà la vigilàníia per la zona. Quan es deteíten persones
que no reíullen les deposiíions dels gossos que porten són denuníiats administratvament.
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1450

Tractar camps i parcs de puces i
mosquits

No es traíta d'inversió. Per motus de proteííió de la salut i mediambiental i també normatus,
no es fan traítaments preventus íontra plagues. En el ías de les puíes, si es deteíta que n’hi
ha en algun punt, es traítarà loíalment. En el ías dels mosquits, es fa seguiment i íontrol de
punts de íria quan hi ha la íonstàníia que són un foíus. També es fan reíomanaíions a la poNo és inversió blaíió. No es fan sistemàtíament traítaments preventus. No tots els inseítes són íonsiderats
plagues. La ma oria formen part de l’hàbitat natural i, fns i tot, urbà. El 2018 el servei de Salut
Públiía, amb el suport de la Diputaíió de Baríelona, durà a terme un estudi sobre íulííids (mosquits) que inílourà la íartografa amb avaluaíió dels possibles punts de íria, les tpologies i la
densitat de mosquits i la seva tpologia i densitat, i el risí en relaíió a la poblaíió humana.

1459

Neteja, manteniment i millora
del parc Torras Villà

No és inversió

La nete a i el manteniment no es íonsideren inversió. Reíentment, s'ha remodelat el parí i és
dels més en ardinats de la íiutat.

1460

Neteja del carrer Bisbe Grivé

No és inversió

Aquesta proposta és despesa íorrent, no es íonsidera inversió. Es revisarà l'estat de nete a del
íarrer de Bisbe Grivé.

1481

Als equipaments muniíipals hi ha sales que es íedeixen per a reunions. Hi ha un proíediment
Espai públic per a reunions ciutaNo és inversió de íessió d’espais. Als íentres ííviís existeixen diferents espais que es poden íedir a la íiutadadanes
nia i a les enttats.

1499

La proposta és molt àmplia i no íorrespon pròpiament a una inversió. Granollers disposa des de
2011 d'un Pla de Paisatge (els doíuments es troben en la web muniíipal, dins dels temes d'urbanisme). Després d'un proíés de partíipaíió íiutadana, es va fer una diagnosi paisatgístía de
la íiutat, responent a ob eítus de qualitat paisatgístía, i d’aleshores també s'ha aprovat l'OrNo és inversió denança dels usos del paisatge de la íiutat. En totes i íadasíuna de les interveníions que es
fan, a sigui dissenyades pels serveis tèíniís o en el íontrol previ a les interveníions d'iniíiatva
privada, la visió del pla de paisatge i dels doíuments que en van derivar (Ordenança, íarta de
íolors, ...) hi és present, així íom en les diferents iniíiatves que des de l'administraíió es promouen per a assolir un entorn més amable i de més qualitat (Murs que parlen, Fem un ardí...)

Pla Millora Paisatge Urbà
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Aparcament municipal zona es1504 portiva Granollers (Tub, Piscines,
Pistes Atletisme, Petanca ,Tenis)

Aquesta proposta no íorrespon a una inversió. De totes maneres, des del Servei de Mobilitat de
l’A untament es valora molt positvament la proposta i s’estudiarà la possibilitat de reordenar
No és inversió
l’aparíament proper al Tub i es valorarà la possibilitat d’obrir el reíinte fral perquè s’hi pugui
estaíionar en hores puntes i grans esdeveniments.

Sancionar els propietaris dels
1539 gossos que embruten les voreres
i els portals dels habitatges

No es traíta d'inversió. La íonduííió dels gossos pels espais públiís i la via públiía forma part
de la tnença responsable i està regulada a l'Ordenança de íonvivèníia i íivisme. Les infraííions
No és inversió a l’ordenança pot ser ob eíte de saníió. La Poliíia Loíal és qui té l’autoritat per saníionar.
La proposta d’analitzar els exírements dels animals per arribar a deteítar el seu propietari tèíniíament no és viable.
.s una despesa de manteniment, no és inversió. El riu està íonsiderat i protegit per la Xarxa
Natura 2000. Les aííions que es duen a terme estan en íonsonàníia amb aquesta íondiíió.
No és inversió
Aquestes tasques es fan dins del programa de íonservaíió del riu d'aíord amb una visió naturalitzada d'aquest espai.

1540

Espai verd, riu Congost

1597

Es traíta de la íreaíió d’un nou servei, sense iniíi i fnal dins de l’exeríiíi, i no d'una inversió.
Crear un servei de reciclatge d’oli
No és inversió Aítualment es presta a través de les deixalleries muniíipals i s’està analitzant tèíniíament les
usat a Granollers
diverses opíions d’ampliaíió del servei existent.

1602

Beques per fer més equitativa
l'escola pública

La proposta és una subveníió. Serveis Soíials té servei de teràpies per a famílies i infants amb
No és inversió moltes neíessitats. No hi ha beques per a íolònies però hi ha una línia de subveníió per a les
esíoles que íontribueix a abaratr els íostos d’aquestes aítvitats.

1617

Seguridad ciudadana (policia de
barrio )

Aquesta proposta no és inversió. Aítualment dos agents de barri estan treballant en aquelles
No és inversió zones de la íiutat que més ho neíessiten. S'està estudiant la possibilitat d'inírementar els efeítus d'aquesta unitat per poder estar més presents i visibles tal i íom demana la íiutadania.
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1620

Beques de música

Es traíta d'una subveníió. El pressupost destnat és pett, però hi ha poques famílies que demaNo és inversió nen beía. A vegades per desíoneixement o perquè íonsideren que és una aítvitat extraesíolar
i si no la poden pagar no hi van.

1652

Manteniment centre cívic de Palou

No és inversió

Aquesta interveníió s’inílou a les feines de manteniment que es fan de manera programada a
l'equipament. No es traíta d'una inversió.

1653

Manteniment passeig Fluvial

No és inversió

Aquesta aítuaíió íomporta despesa de manteniment, no és una inversió. Els llistons de la tanía
s’han reposat però es roben per usos partíulars.

Reforestació de la ribera del riu
1656
Congost

1686

Evitar cues innecessàries i millorar el trànsit, aprofitant el temps
dels semàfors

Ciutat amb places i zones sense
1798
fum
1805

Direcció única per vehicles

El servei de Medi Ambient i Espais Verds a fa la reíollida dels arbres de Nadal. Aquest arbrat no
és apte per a la seva plantaíió en les nostres lattuds i menys en un espai protegit íom el riu on
No és inversió
hi ha d'haver vegetaíió de ribera. D'aquests arbres se'n fa íompost que retorna als parí i ardins. Es traíta de la íreaíió d’un nou servei, sense iniíi i fnal dins de l’exeríiíi.
L'aítuaíió proposada no és una inversió. A Granollers existeixen tres íentrals de íomuniíaíió i
regulaíió per íoordinar les priníipals vies de la íiutat: í. Roger de Flor, í. Girona, av. Sant EsteNo és inversió ve, í. Ramón Llull, í. Torras i Bages i av. Franíesí Maíià. En el ías del semàfors de Roger de Flor
que s'indiía estan íoordinats, però puntualment es desíoordinen. Quan es té íonstàníia que es
produeixen aquest fet es soluíiona.
.s una proposta de reglamentaíió i funíionament, i no d'inversió. Està previst el treball íon unt
No és inversió amb l’Agèníia de Salut Públiía i diversos serveis muniíipals per traítar el tema dels espais sense fum.
No és inversió

Aquesta proposta no íorrespon a una inversió. De totes maneres, des del Servei de Mobilitat de
l’A untament s’estudiarà la proposta.
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1807

Marcatge de places d'aparcament al carrer Frederic Mompou

Aquesta proposta no íorrespon a una inversió. De totes maneres, des del Servei de Mobilitat de
No és inversió l’A untament es valora molt positvament la proposta i s’estudiarà fer-la dins del programa de
senyalitzaíió de la via públiía d’enguany.

1846

Estudi de canvi de sentits de circulació a la zona centre (carrer
Verge de Núria)

Aquesta proposta no íorrespon a una inversió. De totes maneres, des del Servei de Mobilitat de
No és inversió l’A untament es valora molt positvament i s’estudiarà la seva viabilitat per exeíutar-la fora del
marí del pro eíte de pressupostos partíipatus.

1847

Omplir de somriures l'Hospital

No és inversió Aquesta proposta és de despesa íorrent i no es traíta d'inversió.

1863

Mejorar la plaza de la Porxada

.s una proposta de íaràíter normatu i no d'inversió. El rètol instal·lat es va fer en el marí de la
No és inversió normatva anterior. Aítualment no s'admetria. L'A untament podrà instar a que es retri quan
sigui ob eíte de reforma o renovaíió, o quedi obsolet.

Equilibra tu vida - Académia de
1869
Jiu Jitsu y Slackline

Aquesta proposta, malgrat és interessant a nivell partíular, no íompleix amb el requisit per ser
íonsiderada una inversió eíonòmiía i no té un interès general. La proposta presentada, demaNo és inversió
na a ut eíonòmií per obrir un íentre -privat- de les espeíialitats esmentades i la partíipaíió de
l’A untament en loíalitzar un espai fsií per poder-ho portar a terme.

1872

Educació humanitària Granollers

Aquesta proposta és un pro eíte d'aítvitats. .s despesa íorrent, no inversió. No és íompetènNo és inversió íia muniíipal. Arriben moltes propostes d’aítvitats a fer en els íentres eduíatus, i són ells que
haurien d’estar d’aíord amb la proposta.

1877

Projecte terrats verds

No és inversió

1898

Accions per a un urbanisme incluProposta molt generalista que no és una inversió. Les obres muniíipals integren aquests valors i
No és inversió
siu a Granollers
íondiíions. Es traíta de fomentar la partíipaíió i informaíió de les mateixes.

.s una aííió que iníideix en edifíis privats, i potser entraria per írear una nova línia de subveníions a íomunitats. No es pot íonsiderar una inversió.
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Eix estratègic comercial Passeig
Colom

.s una aítuaíió de dinamitzaíió íomeríial i de barris. Des de l’any 2012 s’estan fent diferents
aííions al barri, interveníió a les íomunitats de veïns per preveníió de íonfiítes, agents ííviís,
No és inversió dinamitzaíió íomeríial, revisió íomerços per lliíèníies. Des de 2017 hi ha la poliíia de barri que
ha millorat la períepíió de seguretat del veïnat. Cal analitzar quines noves aííions s’hi poden
iníorporar aquest any.

Facilitar el acceso a pie a CC Ramasar

Aquesta proposta es troba paríialment fora del terme muniíipal de Granollers perquè l'aííés a
Bellavista pel íarrer Valldoriolf (on es troba el Meríadona) íorrespon al muniíipi de les FranNo és íompe- queses del Vallès. En el tram íorresponent a Granollers només es disposa d'usos al íostat sud i
tèníia muniíi- per tant no té sentt habilitar passos per a vianants que íonneítn amb l'altra banda perquè en
aquests moments només hi ha íamps de íonreu. Aquesta situaíió podria ser diferent al terme
pal
de les Franqueses del Vallès, on si que es disposa d'usos en ambdós íostats de la íarretera. No
obstant, es parlarà amb les administraíions íorresponents per valorar la viabilitat de l'aítuaíió.

1722

Pas de vianants Ronda Sud

La Ronda Sud íorrespon a la íarretera C-352 que és ttularitat de la Generalitat de Catalunya.
No és íompe- Tot i això, íal destaíar que el passat 16 de març de 2018 l'alíalde de Granollers es va reunir
tèníia muniíi- amb el seíretari d'infraestruítures de la Generalitat de Catalunya per sol·liíitar que es prenguin
pal
mesures per reduir el trànsit d'aquesta íarretera en el seu tram urbà i s'inírement el nombre
de passos per a vianants.

1729

Solució de mobilitat molt econòmica per elevat nombre de veïns

No és íompeS'ha fet la íonsulta al registre de la propietat de la zona on es proposa l'aítuaíió. No és viable la
tèníia muniíiinterveníió al traítar-se d'una propietat privada.
pal

1845

Sala de docència per l'edifici del
coneixement

No és íompeLa interveníió sol·liíitada és a l'Hospital General de Granollers. No és un equipament de íomtèníia muniíipetèníia muniíipal.
pal

1900

1467
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1851

Millora i condicionament de l'alberg municipal de Granollers

Prestaíió garantda que aítualment es desenvolupa d'aíord a les possibilitats pressupostàries.
No és íompe- En relaíió a la proposta tal íom està plante ada NO és viable perquè l'espai on es desenvolupa
tèníia muniíi- el pro eíte no és de propietat muniíipal. Tot i això, l'ateníió a persones transeünts i sense sospal
tre és un tema d'interès pels serveis soíials de manera que s'ha aítvat un grup de treball per
tal de valorar i estudiar possibilitats de millora de l'ateníió a aquest íol·leítu.

1881

Soterrament de dos carrils (un
per cada sentit) de la ronda sud

No és íompeLa Ronda Sud és una íarretera que no és íompetèníia muniíipal. El íost de l'aítuaíió superaria
tèníia muniíiels 150.000 €
pal

1886

Adequació d'un espai per a teatre, dansa i espectacles a Can
Bassa

No és íompeLa interveníió sol·liíitada és a un equipament que no és muniíipal. L'insttut és de ttularitat del
tèníia muniíiDepartament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
pal

Contradiu
Nova proposta per el llac del parc
1627
plans muniíide Ponent
pals aprovats

Aítualment s’estan instal·lant els elements esíultòriís de la interveníió permanent de Jordi Benito al parí de Ponent, que han de romandre dins d’una làmina d’aigua. La proposta és iníompatble amb el que s’està exeíutant.

Nou espai lúdic i educatiu al carrer Roselló (Lledoner)

Contradiu
plans muniíipals aprovats

L’espai proposat és un solar edifíable per a habitatges de proteííió ofíial. El parí del Lledoner
ha de donar resposta a totes aquestes demandes lúdiques.

Integrar el Parc de Torras Villà
amb el centre de Granollers

La proposta d'integraíió del Parí Torras Villà amb la plaça Folíh i Torres amb una visió de paisatge que uneix el íentre és molt àmplia i íomplexa. Cal tenir en íompte que el tram de íiutat
Compromet
proposat passa per una de les vies més transitades de la íiutat (íarrer Girona), per íarrers de
aítuaíions fuplataforma úniía oberts al trànsit i zones de vianants. Una aítuaíió puntual íomprometria les
tures
possibilitats de desenvolupament futures. En aquest sentt es neíessari plane ar urbanístíament aquest entorn, prèviament.

1889

1472
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La íreaíió d'una zona esportva íoberta de 30m 2 dins del parí Torras Villà íomprometria les
possibilitats futures de íonsiderar parí íom a espai a protegir i iníloure'l dins del Pla Espeíial
de Proteííió i Gestó del Patrimoni Natural de Granollers que en aquests moments s'està reviCompromet
aítuaíions fu- sant. L'ob eíte d'aquest Pla espeíial és l'establiment de totes aquelles determinaíions i mesures neíessàries per a l'adequada preservaíió, íonsolidaíió, dinamitzaíió, foment, millora i gestures
tó del patrimoni natural de Granollers. En aquests moments el parí a té un íon unt d'elements
botàniís inílosos en el pla.

1672

Dotació esportiva al centre de la
ciutat Parc de Torras Villà

1679

Compromet
Dins del Pla Loíal de Preveníió de Residus que s’està redaítant s’estan estudiant propostes en
Máquinas de reciclaje de botellas
aítuaíions fu- el sentt que s'indiía. Es traíta de la íreaíió d’un nou servei, que íomprometria les possibles aíde plástico
tures
tuaíions derivades del Pla.

1690

El parí Torras i Villà, íonsiderat el parí íentral de Granollers, per la seva loíalitzaíió i atraítu és
un dels espais públiís de la íiutat que aíull més aítvitat soíial i íultural. En l’aítualitat l’oferta
d’aítvitats al parí és diversa i plural, atès que tant des de l’a untament íom des de nombroses
assoíiaíions, es reíoneix el parí íom un espai idoni per organitzar una gran diversitat d’aítes a
l’aire lliure. Aítes que íonviuen amb l’ús espontani que la íiutadania fa del parí, en tant que és
sobretot un espai de natura, de lleure, de trobada i de relaíió soíial. En aquest sentt, un dels
valors que íaraíteritzen el parí de Torras i Villà és preíisament la seva polivalèníia i la seva
Compromet
multfuníionalitat. Atès tot el què s’ha esmentat, es íonsidera que la íreaíió d’un esíenari fx,
aítuaíions fu- limitaria la seva polivalèníia i la seva multfuníionalitat, per la qual íosa mostres, trobades i/o
tures
espeítaíles de íaràíter soíioíultural i de difusió artstía que preíisen d’una pista esíèniía a
peu pla, no es podrien fer. A més s’estudia la inílusió del parí íom espai a protegir dins del Pla
Espeíial de Proteííió i Gestó del Patrimoni Natural de Granollers. Així donís, no es íonsidera
idònia la proposta de íreaíió d’un esíenari fx al parí de Torras i Villà, atès que la íonstruííió
d’una infraestruítura fxa i voluminosa, íondiíionaria la possibilitat de fer una oferta íultural
íontemporània riía per la seva diversitat que, lluny de preíisar esíenaris ílàssiís, requereix sovint poder disposar de formats esíèniís adaptables. Així íom, les possibilitats futures d’iníloure
el parí íom a espai natural protegit.

Creació d'un escenari fix al parc
Torras Villà
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