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Àmbits de les propostes



PROPOSTAGRAN

Localper a les entitats de malalties neurològiques
—
Objectiu: Crear un espai de trobada, d’activitats i de teràpies per
a les persones amb malalties neurològiques (Alzheimer, Parkinson,  
ictus, fibromiàlgia,etc.) i les seves famílies.
—
Descripció: L’espai donaria cabuda a diverses entitats que treballen amb  
persones amb malalties neurològiques i les seves famílies i oferiria, a més  
de suport i teràpies, un punt de trobada tant per a les persones malaltes  
com per a les persones cuidadores. Un dels objectius fonamentals de  
l’equipament serà el de mantenir les relacions socials de les persones amb  
malalties neurològiques i de les seves famílies.

Àmbit:
Ciutadania

Ubicació:
Local municipal al  
centre de SantCugat
—
Cost aprox.:
270.000€

—
Termini aprox.  
execució: 18mesos

€

3

Proposta gran a executar
Local per a les entitats

de malalties neurològiques

2.515 vots



Proposta gran a executar
Naturalitzar els espais

de la vora de Collserola

2.499 vots

Naturalitzar elsespaisde la vorade Collserola
—
Objectiu: Millorar el contacte entre la ciutat i l’espai natural  
mitjançant la renaturalització dels espais de la vora per afavorir-ne  
el gaudidelsciutadants i implicar-losen la conservació.
—
Descripció: Realitzar accions per augmentar la biodiversitat dels espais  
naturals mitjançant la naturalització de camins i rieres amb vegetació  
autòctona i de ribera i acondicionar reserves de fauna per a aus
i mamífers. Augmentar el vincle ciutadà donant a conèixer Collserola
des d’un punt d’informació amb voluntariat. Definir i senyalitzar nous
itineraris i establir acords de conservació amb entitats.

€

Ubicació:
Torre Negre i riera de  
Crist de Llaceres

—
Cost aprox.:

Àmbit:
Mediambient

—
Terminiaprox.

PROPOSTAGRAN

270.000€ execució: 12mesos
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Amfiteatre als Jardins delVallès
—
Objectiu: Renovar unparc actualment pocusat per crear-hi un  
amfiteatre enjardinat a l’aire lliure. Això dotaria la ciutat d’una  
infraestructura cultural polivalent per aespectacles.
—
Descripció: Condicionar un espai verd en forma d’amfiteatre per  
poder-hi realitzar actes culturals. L’arranjament consisteix a fer el  
moviment de terres, l’espai d’escenari i l’enjardinament. L’espai permetrà  
seure a l’herba i gaudir de l’espectacle. La seva ubicació a l’entrada de
la ciutat per l’avinguda de Cerdanyola, davant el Parc de la Pollancreda,  
assegura un fàcil accés.

Àmbit:
Espaipúblic

Ubicació:
Barri delMonestir

PROPOSTAGRAN

—
Cost aprox.:
270.000€

—
Termini aprox.  
execució: 10mesos

€

13

Proposta gran a executar
Amfiteatre als Jardins del  Vallès

1.941 vots



Proposta gran a executar
Itinerari per a bicicletes

Rius i Taulet / Av. Graells

1.793 vots

Itinerari per a bicicletesRius i Taulet/Av.Graells
—
Objectiu: Itinerari segur per a bicicletes de connexió entre el  
centre i el barri de Volpelleres i la carretera de Rubí.

—
Descripció: La proposta consisteix en la creació d’un itinerari segur per

a bicicletes que connecti el centre amb el barri de Volpelleres i la carretera  
de Rubí. Aquest itinerari es realitzarà amb la construcció d’un carril bici
i pacificant el trànsit al carrer Rius i Taulet i l’avingudaGraells.

Àmbit:
Mobilitat

Ubicació:
Carrer Rius i Taulet  
i avingudaGraells

7PROPOSTAGRAN

Av. Graells

Av. Rius iTaulet

Plaça 4  
cantons

—
Cost aprox.:
250.000€

—
Termini aprox.  
execució: 18mesos

€



Proposta gran a executar
Millora paisatgística

de l’estanyol de la Guinardera

1.754 vots

Millora paisatgísticade l’estanyolde la Guinardera
—
Objectiu: Restauració de tot l’entorn de l’estanyol per a la seva  
millora paisatgística que permeti gaudir de la sevavegetació
iobservar la fauna autòctona.

—
Descripció: Restauració per a la millora paisatgística, manteniment del  
paper faunístic de l’estany (amb espais de protecció de la fauna), millora  
d’accessos i zones d’estada. Potenciació d’itineraris didàctics i naturalístics  
senyalitzats, creació d’espais per a l’ús social integrat i restauració del vas  
de l’estany, molt degradat.

Àmbit:
Espaipúblic

Ubicació:
Estany de la Guinardera  
(Costat C.Comercial)
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—
Cost aprox.:
270.000€

—
Termini aprox.  
execució: 2anys

€

PROPOSTAGRAN



Proposta gran a executar
Itinerari per a bicicleta

entre el centre i Can Magí

1.505 vots

Itinerari per a bicicleta entre el centre i CanMagí
—
Objectiu: Crear un itinerari segur per a bicicletes que connecti el  
centre amb l’EscolaOficial d’Idiomes, l’escolaCollserola,l’IES Pla  
i Farreras i el camp de futbol Can Magí.
—
Descripció: La proposta consisteix en la creació d’un itinerari segur per  
a bicicletes que connecti el centre (Av. Francesc Macià) amb elbarri
de Sant Francesc i els seus equipaments principals. Aquest itinerari  
es realitzarà amb la construcció d’un carril bici i espais pacificats de  
convivència en diferents trams que actualment no estan connectats.  
Millora la conexió amb bicicleta del centre amb la zona de Can Magí.

Àmbit:
Mobilitat

Ubicació:
SantFrancesc

PROPOSTAGRAN 10

Connexióamb  
Pg.F.Macià

IES Pla
i Farreras

Escola  
Collserola

Escola Oficial  
d’idiomes

Camp defutbol  
Can Magi

—
Cost aprox.:
225.000€

—
Termini aprox.  
execució: 18mesos

€



Proposta petita a executar
Crear nous horts urbans i socials

2.411 vots

Crear noushorts urbansi socials
—
Objectiu: Afavorir el cultiu d’horts per millorar la qualitat de  
vida i generar nous espais de trobada a l’aire lliure i relació  
intergeneracional, tot augmentant la riquesapaisatgística.
—
Descripció: Identificar nous espais verds urbans per adequar-los com  
a horts ecològics d’ús comunitari. Comporta les despeses de l’adquisició
de la tanca perimetral, una caseta per guardar-hi les eines, aportacions de  
matèria orgànica per millorar la qualitat del sòl, etc. L’hort serà gestionat  
per una associació, la qual adquirirà el dret d’ús a través d’un concurs  
públic.

Àmbit:
Mediambient

Ubicació:
Monestir - Sant  
Francesc i LaFloresta

PROPOSTA PETITA

—
Cost aprox.:
50.000€

—
Termini aprox.  
execució: 12mesos

€

25



Proposta petita a executar
Itinerari per a bici i vianants

Coll Favà-Can Sant Joan

2.119 vots

Itinerari pera bici i vianantsColl Favà-CanSant Joan
—
Objectiu: Crear un itinerari segur per a bicicletes i vianants  
que connectiel barri de Coll Favà amb l’avingudaVia Augusta  
i l’avingudaAlcalde Barnils, a l’inici de CanSant Joan.
—
Descripció: La proposta consisteix en la conversió del camí de Sant  
Cugat a Sabadell a un únic sentit de circulació i aprofitar l’espai sobrant  
per fer-hi un camí segur per a bicicletes i vianants. També preveu un  
accés directe del camí de Sabadell a l’estació de RENFE. Facilitarà un  
accés amb bicicleta i a peu a tots els equipaments educatius, empreses  
i serveis del polígon Can SantJoan.

Àmbit:
Mobilitat

Ubicació:
Coll Favà - CanSant  
Joan

PROPOSTA PETITA 17

CAR

Coll Favà

AP-7

Av. AlcaldeBarnils

—
Cost aprox.:
45.000€

—
Termini aprox.  
execució: 6 mesos

€



Proposta petita a executar
Dotar de serveis públics els parcs

2.083 vots

Dotar de serveis públics elsparcs
—
Objectiu: Dotar de serveis públicsels parcs i les places de la ciutat  
amb mésafluència.

—
Descripció: La proposta passa per dotar de serveis públics alguns parcs  
i places mitjançant la instal.lació de mòduls prefabricats i/o d’obra, segons  
el lloc. Els mòduls incorporaran cambres adaptades per a persones amb  
mobilitat reduïda i autoneteja. La proposta pretén evitar l’incivisme als  
parcs i donar servei a la població, en especial a la gent gran i als infants.

Àmbit:
Espaipúblic

Ubicació:
Plaça del Rei, Parc de  
Can Matas, Pollancreda

WC
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—
Cost aprox.:
50.000 euros

—
Termini aprox.  
execució: 18mesos

€

PROPOSTA PETITA



Proposta petita a executar
Creuaments accessibles amb semàfors

1.825 vots

Creuaments accessibles ambsemàfors
—
Objectiu: Fer accessibles els creuaments amb semàfors per  
a invidents i persones amb mobilitat reduïda.

—
Descripció: Laproposta consisteix a instal·larel mòdulde semàfor per

a invidents en els semàfors que encara no el tenen i millorar l’accessibilitat
dels rebaixos dels passos de vianants. La finalitat és millorar la mobilitat de
lespersones ambdiscapacitat visual i mobilitat reduïda.

Àmbit:
Mobilitat

Ubicació:
Arreu del municipi on hi  
hasemàfors
—
Cost aprox.:
50.000 euros

—
Termini aprox.  
execució: 12mesos

€

PROPOSTA PETITA 18



Proposta petita a executar
Circuits de salut amb

aparells de manteniment físic

1.589 vots

Circuits de salut ambaparellsde manteniment físic
—
Objectiu: Facilitar l’exercici físic i promoure l’envelliment actiu  
d’adults i gent gran a partir de la instal·lació d’aparells de  
manteniment a l’airelliure.
—
Descripció: Instal·lació de mobiliari urbà per realitzar exercicis de  
manteniment físic per a adults i gent gran. S’ubicaran en espais públics  
existents per facilitar l’accés a tota la població, permetre fer exercici físic  
al llarg del dia, gaudir de l’aire lliure i afavorir la relació i la creació de grups  
espontanis. Es proposa la creació de dos circuits d’aparells en dos parcs  
públics de laciutat.

Àmbit:
Esports iqualitat  
urbana

Ubicació:
Residència Sant Cugat,  
Monestir iMira-sol
—
Cost aprox.:
45.000€

—
Termini aprox.  
execució: 6 mesos

€

PROPOSTA PETITA 24



Proposta petita a executar
Pantalla acústica per a

espectacles a l’aire lliure

1.403 vots

Pantallaacústicaper a espectaclesa l’aire lliure
—
Objectiu: Disposar d’una pantalla acústica per a la realització
d’activitats d’arts escèniques, concerts, etc. en espais a l’aire
lliure i altres de tancats nopreparatsacústicament.
—
Descripció: Estracta d’una estructura quemillora laqualitat sonora

i de les actuacions musicals, ja que la microfonia és molt mes efectiva. Es  
tracta d’una infrastructura mòbil, que es pot muntar a qualsevollloc
i està construïda amb elements tèxtils i d’alumini, fusta i plàstic. La pantalla
acústica es farà amb aquests materials perquè en faciliten el muntatge i el
transport ambun equiphumàreduït.

Àmbit:
Cultura

Ubicació:
Diferents espais, carrer,  
parcs, claustre,església
—
Cost aprox.:
45.000€

—
Termini aprox.  
execució: 3mesos

€

15PROPOSTA PETITA



Comissió de Seguiment de Pressupostos Participatius

Està formada per sis persones integrants del Consell de Ciutat, 
un/a delegat/da de cada un dels Tallers de Propostes, i personal 
tècnic de participació i personal tècnic municipals de les àrees de 
l’Ajuntament relacionades amb les temàtiques de les propostes.

En la Fase 5, és l’encarregada de planificar els projectes 
d’execució de les propostes guanyadores; revisar els projectes 
d’execució redactats per part dels tècnics municipals; supervisar 
l’execució dels projectes; i finalment validar la memòria final del 
procés.

Definida al Reglament dels Pressupostos Participatius.

Properes fases del procés
Seguiment de l’execució dels projectes



Enquesta electrònica d’avaluació

A partir del 21 de novembre disponible a la web

www.ambtudecidim.santcugat.cat

Avaluació en el Consell de Ciutat

Més informació a 

www.ambtudecidim.santcugat.cat

ambtudecidim@santcugat.cat

Properes fases del procés
Avaluació del procés de Pressupostos Participatius 2016



MOLTES GRÀCIES!


