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VALORACIÓ DE LES 34 PROPOSTES D'INVERSIONS PRESENTADES 

(descartades i acceptades amb imports estimats) 
 
 

ÀMBIT DE PATRIMONI 

 
DESCARTADA 

Àmbit: Passatge de la Rectoria. 
Nom: Absis de l'Església de Santa Perpètua.  
Argumentació: En al cas de l'Església no existeix cap conveni que atorgui a l'Ajuntament cap tipus de dret 
d'ús necessari per poder ser validat en aquest procés. Es necessita, també, un pla redactor que comporta 
una expropiació, actuacions, aquestes, que superen de llarg l'import màxim destinat a aquest procés 
participatiu d'inversions.   
Es proposa: Que es pugui realitzar l'estudi de viabilitat per part dels departaments responsables.  
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Passatge de la Rectoria. 
Nom: Redacció del Pla Director de la Plaça dels Tres Absis.   
Argumentació: No es pot actuar sobre habitatges de propietat privada sense una expropiació prèvia. En el 
cas de l'Església tampoc existeix cap tipus de conveni que atorgui a l'ajuntament cap dret d'ús.   
Es necessita, també, un pla redactor que comporta una expropiació, actuacions, aquestes, que superen de 
llarg l'import màxim destinat a aquest procés participatiu d'inversions.   
Es proposa: Que es pugui realitzar l'estudi de viabilitat per part dels departaments responsables.  
 
 

ACCEPTADA 
Àmbit: Passatge de la Rectoria. 
Nom: Il·luminació nocturna.    
Argumentació: Fer una millora de la il·luminació del Passatge de la Rectoria, Plaça de l'Església i Plaça 
Francesc Macià. Amb llum blanca de lets per reduir el consum i augmentar la sensació de seguretat. Pel que 
fa al sistema d'il·luminació intel·ligent no s'aplica havent valorat els nombrosos inconvenients que això 
comporta.    
Import estimat: Entre 11.000 i 15.000  €                              
 
 

DESCARTADA  
Àmbit: Forn Romà. 
Nom: Adequació i neteja.   
Argumentació: La neteja no es contempla com a inversions. L'excavació per mostrar la vila romana 
s'extralimita del procés de participació que està centrat en el propi forn romà. Pel que fa a la senyalització i 
l'accessibilitat es proposa incorporar-ho a la proposta de millora de l'accessibilitat  al Forn Romà.  
Es Proposa: Pel que fa a la neteja derivar-ho al servei corresponent.  
 
 

ACCEPTADA 
Àmbit: Forn Romà. 
Nom: Millora de l'accessibilitat.     
Argumentació: Es contempla la millora de l'accessibilitat del propi forn, de les immediacions i de la 
senyalització de l'espai.    
Import estimat: Entre 70.000 i 80.000 €  
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ACCEPTADA  
Àmbit: Nucli de Santiga. 
Nom: Excavacions a Santiga.   
Argumentació: Iniciar  les excavacions de la segona fase de les obres de Santiga, d'acord amb el Projecte 
Bàsic aprovat l'any 2009. Es tracta d'excavar les sales de la planta baixa del cos de tramuntana.     
Import estimat: entre 60.000 i 80.000 € 
 
 

ACCEPTADA 
Àmbit: Casal d'Avis. 
Nom: Rehabilitar un edifici, monument del patrimoni municipal, amb la font del pati.         
Argumentació: Realitzar una intervenció integral de la font del jardí, reparant o substituint aquells 
elements que siguin necessaris.   
Import previst: entre 15.000 i 20.000 € 
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Torre del Rector. 
Nom:  Habilitar la Torre del Rector per fer activitats culturals.      
Argumentació: La proposta tècnica compleix els requisit. Però el seu import econòmic, molt per sobre del 
total disponible, la fa inviable dins d'aquest procés participatiu d'inversions.  
Es Proposa: Estudiar la seva viabilitat en un futur. 
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Torre del Rector. 
Nom:  Habilitació de la nau petita per a usos polivalents d'activitats.        
Argumentació: L'estudi funcional i la rehabilitació de l'espai que inclou coberta, finestres i altres elements 
necessaris, la fa inviable dins d'aquest procés participatiu d'inversions pel seu elevat import econòmic.   
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Centre Cívic La Florida. 
Nom:  Lavabo en la sala polivalent.      
Argumentació: Tot i que compleix els requisit de les bases del procés participatiu, coincideix amb una altra 
proposta.  
Es Proposa: Incorporar-la a la proposta " Mejoras en la sala polivalente para ir al wc ". 
 
 

ACCEPTADA 
Àmbit: Centre Cívic La Florida. 
Nom:  Mejoras en la sala polivalente para ir al wc.       
Argumentació: Construcció d'un lavabo adaptat i accessible des de la sala polivalent del Centre Cívic La 
Florida, situada a la part elevada del mateix centre.    
Import previst: entre 15.000 i 20.000 € 
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Centre Cívic La Florida. 
Nom:  Pantalla proyección colgante y proyector.      
Argumentació: Es considera més adient incorporar-la  a la proposta " Cortines, pantalla proyección 
colgante proyector i fer una única proposta d'actuació de millores.  
Es Proposa: Incorporar-la a la proposta " Cortines, pantalla proyección colgante proyector". 
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ACCEPTADA 
Àmbit: Centre Cívic La Florida. 
Nom:  Cortines, pantalla de proyección colgante y proyector.           
Argumentació: Instal·lar aquests elements que proporcionaran una millora en la realització de les activitats 
en la sala polivalent del centre cívic.   
Import previst:  entre 10.000 i 15.000 € 
 
 

ÀMBIT DE MEDI AMBIENT 

 
 

ACCEPTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Evitar que les tovalloletes embrutin la Riera de Caldes.     
Argumentació: Construcció del sistema de filtres per evitar que les tovalloletes surtin a la Riera de Caldes.   
Import Estimat: entre 30.000 i 40.000 € 
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Parc lúdic al Turó de Can Filuà.      
Argumentació: Aquesta actuació ja està emmarcada dins del projecte d'actuació a Can Filuà.   
Es Proposa: Realitzar una presentació pública del pla i en especial a l'AMPA de l'Escola Santiga com a 
responsables de la proposta, perquè coneguin els detalls d'aquest pla i les futures actuacions.  
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Contenedores nuevos.      
Argumentació: Aquesta actuació ja està emmarcada dins del pla de renovació de contenidors.   
Es Proposa: Comunicar-ho al departament responsable.    
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Santa Perpètua respira.      
Argumentació: Cal diferenciar entre l´ozò estratosfèric (necessari per absorbir radiacions solars) i l´ozò 
troposferic ( el que tenim a nivell de sòl i el qual cataloguem com a contaminant atmosfèric irritant i 
corrosiu ). Es a dir, aquestes maquines a part de generar ozó per desinfectar (a nivell microbià) i treure el 
mal olor, ho fan paradoxalment  mitjançant un contaminant atmosfèric i ho fan consumint energia, i per 
tant deixen de ser sostenibles i eficients sota paràmetres i criteris medi ambientals ( ser respectuós amb les 
persones i amb el medi) 
Des de un criteri mediambiental la millor manera de netejar i purificar l’aire es amb plantes vegetals, que a 
part d’absorbir els contaminants generen oxigen i aporten molts altres beneficis a les persones. 
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Parc de vegetació mediterrània al Turó de Can Filuà.      
Argumentació: Aquesta actuació ja està emmarcada dins del projecte d'actuació a Can Filuà.   
Es Proposa: Realitzar una presentació pública del pla perquè es coneguin els detalls i les actuacions que 
contempla.  
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DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Actualitzar contenidors brossa.      
Argumentació: Aquesta actuació ja està emmarcada dins del pla de renovació de contenidors.   
Es Proposa: Comunicar-ho al departament responsable.  
 
 

DESCARTADA  
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Connectivitat al Castell.      
Argumentació: Aquesta actuació s'hauria d'incloure en una actuació més amplia sobre aquest espai.  
Es Proposa: Incorporar aquesta proposta a la proposta anomenada "Camí del Castell de Can Taió".  
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Mantenir els espais agrícoles del municipi i incrementar-los.      
Argumentació: Tot i que la proposta compleix els criteris compartits de sostenibilitat, l'actuació es fa sobre 
espais de titularitat privada que superen el contingut de les bases d'aquest procés i no es poden considerar 
dins de les partides d'inversions.  
Es Proposa: Continuar i impulsar campanyes de sensibilització en aquest aspecte.  
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Pèrgola solar per a la generació d'energia i creació d'un espai d'ús polivalent a cobert.     
Argumentació: Com a proposta tècnica compleix els criteris de les bases del procés participatiu, però 
l'import previst que seria necessari el fa inviable dins d'aquest procés participatiu d'inversions.  
Es Proposa: Estudiar la seva viabilitat en un futur.   
 
 

ACCEPTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Millora de l'accés i de la connexió amb fibra òptica del Castell Can Taió.      
Argumentació: Millorar de l'accessibilitat al Castell de Can Taió realitzant l'actuació al terra del camí. També 
es fa la rasa per facilitar la posterior instal·lació del cablejat de fibra òptica.   
Import estimat: entre 40.000 i 50.000 € 
  
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Aprofitament del Parc Virginia Woolf.      
Argumentació: No és una proposta que es pugui dur a terme com a inversions de medi ambient ni de cap 
altre àmbit que conformen aquest procés participatiu.   
Es Proposa: Derivar la proposta al departament de salut pública perquè realitzi les valoracions i/o estudis 
corresponents.  
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DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Sostenibilitat. Sanejament de les voreres de La Florida.       
Argumentació: Aquesta actuació no es pot dur a terme des de cap àmbit previst en aquest procés 
participatiu. Aquesta intervenció està prevista en una altra inversió.     
Es Proposa: Comunicar-ho al departament corresponent que ja ha previst aquesta actuació.   
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Mobilitat sostenible.       
Argumentació: Ja existeix un pla de carrils bici per al municipi. Aquesta actuació s'haurà de contemplar dins 
d'aquest pla.      
Es Proposa: Comunicar-ho al departament corresponent que ja ha previst aquestes actuacions.   
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom:  Propostes per millorar el medi ambient i estil de vida (PROMEDIA)      
Argumentació: Aquesta proposta no es pot considerar dins de les despeses d'inversions. Tot i que el 
contingut no contradiu les línies d'actuació municipal, és des dels capítols de despeses de serveis que es 
poden realitzar.         
Es Proposa: Informar al departament corresponent per que ho valori dins dels programes que es duen a 
terme.  
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Millora del manteniment dels arbres.      
Argumentació: Aquesta proposta no es pot considerar dins de les despeses d'inversions. Tot i que el 
contingut no contradiu les línies d'actuació municipals, és des del servei de manteniment que s'ha d'actuar.         
Es Proposa: Informar al departament corresponent per que ho valori dins dels programes de manteniment 
que ja s'estan duent a terme.  
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom:  Arreglar el terra del Parc Catalunya.      
Argumentació: : Aquesta proposta no es pot considerar dins de les despeses d'inversions. Tot i que el 
contingut és propi de les actuacions municipals, és des del servei de manteniment que s'ha d'actuar.         
Es Proposa: Informar al departament corresponent per que ho valori dins dels programes de manteniment 
que ja es realitzen.  
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Asfalt del camí del Castell de Can Taió.       
Argumentació: Donat que hi ha altres propostes que afecten al mateix espai on s'ha d0intervenir, s'ha 
proposat fusionar-les un una sola proposta.   
Es Proposa: Incorporar-la a la proposta " Millora de l'accés i connexió del Castell Can Taió". 
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ACCEPTADA 
Àmbit: Medi Ambient 
Nom:  Aparcament segur i vigilat de bicicletes.      
Argumentació: Instal·lar un punt d'aparcament per a bicicletes que ajudi a incrementar el seu ús. No es 
contempla, però, que aquest tingui personal de vigilància.   
Import previst: entre 20.000 i 30.000 €  
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Via ciclable cap a Santiga, paral·lela i segregada a la carretera a Sabadell.       
Argumentació: Aquesta proposta no es pot considerar dins de les despeses d'inversions municipals perquè 
l'espai paral·lel a la carretera no és de competència municipal.  Tot i que el contingut no contradiu les línies 
d'actuació municipal, l'ajuntament no pot actuar en aquest espai.          
Es Proposa: Informar a l'administració corresponent perquè ho valori dins dels seus programes d'actuació.  
 
 

ACCEPTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Creació del camí peatonal de connexió de la Carretera de Torre Ferrusa amb el Parc de Santiga 
(plataners)        
Argumentació: Es veu viable realitzar el projecte i execució d'aquest camí. Aquesta actuació, però,  està 
condicionada a una expropiació prèvia del terreny que actualment és de titularitat privada.   
Import previst: entre 40.000 i 50.000 € 
 
 

DESCARTADA 
Àmbit: Medi Ambient. 
Nom: Netegem el Castell patrimoni de tots.        
Argumentació: Aquesta proposta no es pot considerar dins de les despeses d'inversions. Tot i que el 
contingut és apropiat, és des del servei de manteniment corresponent que s'ha d'actuar, tenint en compte 
que no es tracta d'un equipament de titularitat municipal.  
Es Proposa: Traslladar-ho al servei municipal de manteniment per que valorin si es pot actuar o comunicar-
ho al seu titular.   


