PRESSUPOST PARTICIPATIU
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
2018-2019
2018-2019
Propostes desestimades
ACLARIMENT

En el cas de propostes repetides, és a dir, que fan referència a un mateix projecte, s’ha optat per citar-les un sol cop, encara
que els enunciats utilitzats pels proposants no fossin exactament iguals.

Projecte

Motius de desestimació

1. Asfaltar el carrer de la Cirera

No és una inversió, sinó manteniment

2. Arranjar l’asfalt del carrer Torres i Bages

No és una inversió, sinó manteniment

3. Posar una illa de flors a la rotonda del carrer Barcelona per evitar que els cotxes
hi aparquin

No és una inversió

4. Millorar la tanca principal de la masia de can Cortès: treure la figuera, arranjar
la tanca...

Ja està previst fer-ho

5. Aprofitant que actualment s’estan remodelant els parcs infantils, ens agradaria
veure algun parc més “natural”, amb menys elements de plàstic

Ja està previst fer-ho

6. Un camí senyalitzat que unís Torre Marimon amb l’Hostal de Fum, tipus via
verda amb panells explicatius i elements interactius que ajudin a conèixer la
fauna i la flora que tenim al poble

Sobrepassa el cost màxim

7. Transport públic directe a poblacions tan properes com Granollers, Parets del
Vallès o Lliçà. Reforçar la línia directa amb Sabadell

No és una inversió

8. Reforçar la il·luminació al carrer Boters, entre el carrer Migdia i el carrer Orfebreria

Ja està previst fer-ho

9. Apoderar les entitats: a) Entrevistes per fer un diagnòstic de necessitats,
compromisos i expectatives. b) Sensibilitzar sobre la necessitat de desenvolupar
un xarxa d’entitats i dotar-la d’estratègies (formacions) i mecanismes per
promoure un oci democràtic i de producció a partir d’aliances i de col·laboracions
entre la comunitat

No és una inversió

10. Apoderar les entitats: assessorament tecnològic (presència web i/o xarxes
socials).

No és una inversió

11. Execució d’obres per tal que els trams d’especial perill de l’avinguda Catalunya
esdevinguin “camí segur a les escoles”

Contradiu el projecte de Camins
Escolars de la Diputació de Barcelona

12. Rehabilitació de la font de can Pujol i els accessos per a vianants

Els terrenys són de titularitat privada

13. Piscina municipal

Sobrepassa el cost màxim

14. Remodelació del descampat darrere del pavelló: treure la zona de terra (crear
zones enjardinades i/o asfaltades) i crear un mur verd d’aïllament acústic per
a protegir les cases dels voltants

No és de competència municipal, ja
que es tracta d’un carrer de titularitat
privada
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15. Trasllat de les zones de concerts i esdeveniments nocturns varis als afores o a
llocs sense veïns propers. Per tant, a tal fi, adequació de nous espais

No és una inversió

16. Pista d’atletisme correctament pavimentada i amb els seus carrils marcats

Sobrepassa el cost màxim

17. Un contenidor de rebuig a cada punt de recollida de residus del poble

Contradiu altres projectes vigents

18. Servei d’inserció laboral juvenil

No és una inversió

19. Asfaltar el descampat que s’utilitza de pàrquing davant del col·legi can Cladellas

No és de competència municipal; el
terreny és de titularitat privada

20. Acabar d’arranjar la zona verda de can Periquet

Ja està previst fer-ho

21. Gimnàs municipal

Sobrepassa el cost màxim

22. Aceres de l’avinguda Catalunya davant de can Maiol fins al poble

Sobrepassa el cost màxim

23. Skatepark

Ja està previst fer-ho

24. Biblioteca

Sobrepassa el cost màxim

25. Pont peatonal i carril bici que uneixi la zona del pavelló amb el camp de futbol
des del CAP

Sobrepassa el cost màxim

26. Establir sentit únic de la circulació al carrer Sant Oleguer i Passeig de la
Carrerada, millorant la circulació i disminuint el ric d’accidentalitat per l’estretor
de la via degut als arbres existents

Contradiu l’estudi de mobilitat aprovat
en el seu dia

27. Donar més valor a la peatonalització de l’avinguda Catalunya, entre el número
285 i el 190

Sobrepassa el cost màxim

28. Fer un centre d’estudis com el CIFO d’Hospitalet on et donin formació d’Autodesk
MAYA, Adobe Premier, Unity, Photoshop, etc

No és una inversió

29. Taekwondo infantil i per a adults

No és una inversió

30. Il·luminar tot el passeig al costat de la riera de Caldes. És un lloc on hi ha molta
gent caminant, corrent o en bicicleta i no hi ha una il·luminació adequada

Sobrepassa el cost màxim

31. Llac amb barquetes a l’Hostal del Fum

Sobrepassa el cost màxim

32. Ampliació i millora de la biblioteca municipal

Ja està previst fer-ho

33. Guarderia per hores o dies

No és una inversió i ja existeix
aquesta possibilitat
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34. Elevació del pati de butaques del Teatre de la Vila de forma inclinada des de
l’actual vestíbul fins a tocar de l’escenari de manera que la fila 1 de butaques
quedés 1 metre per sobre del nivell actual. Es guanyaria visibilitat i es podria
ampliar el vestíbul per sota de les darreres files de butaques

Sobrepassa el cost màxim

35. Restaurar la comanda templera de Santa Magdalena i promocionar-la com a
interès turístic

No és de competència municipal, ja que
els terrenys són de titularitat privada

36. Convertir la Fancon en un esdeveniment de poble de referència a Catalunya

No és una inversió

37. Creació d’un pàrking públic per a camions de gran tonatge

Ja està previst fer-ho

38. Augmentar la vigilància a les urbanitzacions, sobretot amb el tema del consum
d’alcohol al carrer i el tràfic de droga

No és una inversió

39. Ajuda al desenvolupament del comerç al poble, mitjançant subvencions per a la
creació de negocis nous

No és una inversió

40. Construir i marcar carrils amb paviment per practicar atletisme a la instal·lació
esportiva municipal can Falguera

No és viable tècnicament

41. Canviar els contenidors de recollida selectiva del poble

Sobrepassa el cost màxim

42. Impuls d’una campanya d’educació i conscienciació sobre residus i reciclatge

No és una inversió

43. Ampliació del carrer que dóna accés a can Duran (carrer Montjuïc) perquè hi
puguin circular dos vehicles al mateix temps

Sobrepassa el cost màxim

44. Centre d’ensenyament

No és de competència municipal, sinó
de la Generalitat

45. Centre cívic amb zona de ludoteca per a infants, sobretot a l’hivern

Sobrepassa el cost màxim

46. Una comunicació entre barris menys perillosa que el semàfor existent davant del
Caprabo. Més semàfors, més passos de vianants, passos elevats...

No és de competència municipal

47. Més policies per controlar incivisme, robatoris... Que posin multes de veritat i
no deixin passar maniobres perilloses amb el cotxe, ni deixin impunes voreres
plenes de cotxes impedint el pas de vianants (carrer Puig de la Creu)

No és una inversió

48. Equipament esportiu perquè els nens i nenes de Palau-Solità i Plegamans no
hagin de marxar a altres poblacions per poder fer atletisme

Sobrepassa el cost màxim

49. Ampliar les pistes del poliesportiu

Sobrepassa el cost màxim
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50. Reforç del servei de neteja

No és una inversió

51. Rehabilitació de l’interior de la casa Folch per a poder posar-la en funcionament
i al servei de la ciutadania

Ja està previst fer-ho

52. Renovació dels patis de l’Escola Palau

No és de competència municipal

53. Piscina municipal descoberta

Sobrepassa el cost màxim

54. Pavelló esportiu municipal amb piscina i gimnàs

Sobrepassa el cost màxim

55. Neteja de la riera

No és una inversió

56. Mercat municipal

Sobrepassa el cost màxim

57. Parc nou a la plaça Mercè Rodoreda

Sobrepassa el cost màxim

58. Soterrament dels cables d’enllumenat

No és una inversió

59. Programes d’Atenció a la Joventut

No és una inversió

60. Gimnàs municipal

Sobrepassa el cost màxim

61. Posar mesures per eradicar el mosquit tigre

No és una inversió

62. Asfaltat complet de can Falguera

Sobrepassa el cost màxim

63. Asfaltat i clavegueram nou a La Pineda

Sobrepassa el cost màxim

64. Activitats lúdiques i esportives gratuïtes per a estudiants de primària i secundària
en període no escolar

No és una inversió

65. Ajudes a les famílies per a poder fer front al lloguer de l’habitatge

No és una inversió

66. Beques per a activitats extraescolars

No és una inversió

67. Millora de voreres i evacuació d’aigües pluvials... a l’avinguda Catalunya, des de
can Periquet a Monòlit

Sobrepassa el cost màxim

68. Construcció d’una pista esportiva per a infants per anar amb bicicleta, patinar...

Ja està previst fer-ho. El skatepark ja
farà aquesta funció

69. Cens d’ADN de les deposicions animals

No és una inversió

70. Més neteja dels carrers en les zones perifèriques del poble

No és una inversió
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71. Treure el carril bici i posar voreres o arreglar-les on calgui, com per exemple al
camí de Can Pavana

Ja està previst fer-ho

72. Arranjar la Pineda començant pel carrer Marina

No és una inversió, sinó manteniment

73. Habilitar una zona coberta perquè els infants i els adolescents puguin passar
l’estona durant els mesos d’hivern

Ja està previst fer-ho

74. Carril bici a tot el poble

Sobrepassa el cost màxim

75. Mercat municipal cobert

Sobrepassa el cost màxim

76. Millores als centres educatius públics: ordinadors, arranjament dels patis

No és de competència municipal

77. Campanya d’educació urbana per tenir cura del mobiliari públic i evitar el
vandalisme en època de Halloween

No és una inversió

78. Millora de la comunicació i difusió de les activitats esportives

No és una inversió

79. Cobriment de la pista del carrer Folch i Torres 88-90

Sobrepassa el cost màxim

80. Ampliació d’ 1 a 2 busos urbans a les hores d’entrada i sortida d’instituts per
arribar a tota la població, ja que algunes zones com la de can Clapés queden
aïllades i els nens de la zona per a poder anar a l’institut han de passar per
carretes sense voreres ni pas transitables

No és una inversió

81. Campanya informativa de civisme (sensibilització, col·locació de cartells,
publicitat...)

No és una inversió

82. Realitzar actuacions d’urgència a fi d’evitar l’esfondrament d’alguns edificis de
patrimoni notables del poble: Masia de can Cladelles, Forn del Vidre...

No és de competència municipal

83. Eliminar els mosquits fumigant al començament de l’estiu

No és una inversió

84. Impuls del Guirigall com a festa del patrimoni cultural local

No és una inversió

85. Circuït d’orientació pel poble i voltants. Consisteix en fites d’orientació (pals amb
una pinça especial per perforar paper) parcialment amagades en punts concrets
i plànols i fitxes que proporciona l’Ajuntament a tothom que el vulgui realitzar

No és una inversió

86. Dotar de mitjans telemàtics la futura Biblioteca

Ja està previst fer-ho

87. Construir aceres per a peatons a l’avinguda Catalunya, entre el carrer Barcelona
i la parada d’autobusos de la plaça de l’Alzina

Sobrepassa el cost màxim
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88. Augmentar la freqüència del manteniment dels pipi-cans

No és una inversió

89. Insonoritzar la carretera cap a Caldes en el tram paral·lel al carrer Maria Jesús
Francesc Bravo

No és de competència municipal

90. Ampliació horària de l’autobús del poble i que circuli en ambdós sentits

No és una inversió

91. Neteja més freqüent dels parcs infantils

No és una inversió

92. Substitució de la gespa artificial del camp de futbol i millora de les grades i
instal·lacions

Sobrepassa el cost màxim

93. Asfaltat dels carrers del barri Montjuic

Ja està previst fer-ho. Hi ha pendent
d’execució del pla de desnvolupament
de tota la zona

94. Dotar d’ordinadors nou les escoles del poble

No és de competència municipal

95. Afegir tobogans, rocòdroms... als patis de les escoles

No és de competència municipal

96. Fer la Carrerada més ampla

No és viable tècnicament

97. Asfaltat del camí entre Palau i Sentmenat

No s’ajusta a la legislació vigent; es
tracta d’un camí rural

98. Adquisició de maquinària de fitness i musculació i l’adequació d’un espai que
pugui servir com a gimnàs municipal

Sobrepassa el cost màxim

99. Preservació, millora i conservació dels espais verds. Considerar l’adequació i la
continuació del vial verd que uneix el municipi amb la Torre Marimón

Sobrepassa el cost màxim

100. Arranjar la carretera

No és de competència municipal

101. Habilitar una passarel·la de peatons a la riera de Caldes, al final del terme
municipal i limitant amb Caldes, per no haver de desplaçar-se al centre per
a creuar-la

Sobrepassa el cost màxim

102. Condicionament i il·luminació del tram del carrer Reial entre els números 364 i
370, corresponents al tram d’intersecció amb el carrer del For del Vidre

Ja està previst fer-ho

103. Seguiment i eliminació d’ocupacions d’habitatges. Millorar mesures de
seguretat, augmentant l’actuació i la implicació policial pel que fa al seguiment
de les famílies ocupants

No és una inversió

104. Enderrocament d’edificis abandonats per no haver-se finalitzat les seves obres
i que es troben en mal estat. Per exemple, els situats al costat del supermercat
Caprabo

No és una inversió
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105. Colònia de gats controlada. Esterilització de gats ferals i identificació d’aquests.
Especificar un espai públic on dur a terme aquesta tasca

No és una inversió

106. Cinema i saló recreatiu oberts durant el cap de setmana

Sobrepassa el cost màxim

107. Promoció de les activitats dirigides als adolescents

No és una inversió

108. Camp de futbol municipal obert a tothom

No és una inversió

109. Millora de l’oferta sanitària

No és de competència municipal

110. Habilitar contenidors soterrats

Sobrepassa el cost màxim

111. Fer de la riera que travessa el poble un lloc per poder caminar i anar en bici.
Netejar-la i fer-la accessible, sobretot als barris en què la riera travessa

Sobrepassa el cost màxim

112. Condicionar la pista exterior de can Cortès amb grades i fer-la coberta

Sobrepassa el cost màxim

113. Rotonda a la plaça de l’Església

Ja està previst fer-ho

114. Programes de desenvolupament comunitari

No és una inversió

115. Creació d’un espai domèstic de participació ciutadana permanent

No és una inversió

116. Poliesportiu municipal

Sobrepassa el cost màxim

117. Destinar el pressupost a ajudes socials: beques menjador, llibres, lloguers
socials, menjar, habitatge per a persones que viuen soles o amb fills...

No és una inversió

118. Que Palau participi a Viles Florides. Crear una comissió amb veïns/coordinadors
de tots els barris, per engalanar el municipi amb plantes, material reciclat...
Seria interessant crear un racó visible a l’entrada de la C59 amb el nom de
‘Palau fet amb plantes’ i envoltant d’elements del nostre municipi (escultura o
rèplica del castell, ermita templera....). Alhora seria bonic enjardinar-lo i crear
un accés fins al safareig de Can Puigoriol i així també convertir-lo en mirador.
L’accés es podria fer a través d’un pont totalment enreixat des de la variant i
connectar amb el “possible” parc.

No és una inversió

119. Millorar l’accés des de Palau a la rotonda direcció Caldes

No és de competència municipal

120. Millorar l’accés dels veïns de Can Falguera des de la C59 (carril de sortida des
de la variant cap a Can Falguera, concretament abans del túnel) i crear un
carril d’acceleraciót des de Can Falguera a la C59 (després del túnel)

No és de competència municipal

121. Reaprofitament de les mines d’aigua del municipi, així com també dels
embassaments naturals (per regar els jardins, netejar el carrer...)

No és una inversió
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122. Habilitar un autobús que vagi fins a la UAB

No és una inversió

123. Recuperar la masia del Forn de Vidre i museïtzar-la

No és de competència municipal, ja
que es tracta d’un espai privat

124. Més parcs a la zona de Pedra Llarga

Contradiu altres projectes vigents;
no s’ajusta al planejament urbanístic
actualment en vigor

125. Construcció d’una granja-escola per als infants

Sobrepassa el cost màxim

126. Centre lúdic per a les persones de totes les edats. Amb sistema d’autogeneració
elèctrica, saló, eòlic...

Sobrepassa el cost màxim

127. Fer més ample el passeig de la Ronda Verda, al costat de la carretera, perquè
hi puguin circular bicicletes i vianants

Contradiu altres projectes vigents;
no s’ajusta al planejament urbanístic
actualment en vigor

128. Arreglar i pintar les façanes de l’avinguda Catalunya

No és de competència municipal; les
façanes són de titularitat privada

129. Més protecció i vigilància de les accions incíviques (brutícia, pintades a les
parets, excrements d’animals...), sorolls i crits al centre del poble a les nits

No és una inversió

130. Mercat municipal de proximitat

Sobrepassa el cost màxim

131. Fira de segona mà per a particulars

No és una inversió

132. Punt verd d’intercanvi com el que hi ha a la deixalleria de Sant Cugat

Ja existeix

133. Centre per a la gent gran i espai per a les seves activitats i per ballar

Sobrepassa el cost màxim

134. Centre d’art, pintura, manualitats, música, ball...

Sobrepassa el cost màxim

135. Fer una vorera des de la sortida del barri can Parera per creuar la riera de
Caldes

Sobrepassa el cost màxim

136. Revisió dels nius d’abelles que hi ha als contenidors

No és una inversió

137. Sensibilització de les persones per tal que no abandonin els gats al carrer

No és una inversió

138. Pintar blocs i cases (façanes) de color

No és de competència municipal; les
façanes són de titularitat privada

139. Càmeres de vigilància als llocs emblemàtics del poble

No s’ajusta a la legislació vigent
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140. Campanyes de sensibilització sobre el reciclatge i invertir en noves estructures
per a la recollida de residus

No és una inversió

141. Patrulla de neteja més àmplia

No és una inversió

142. Neteja periòdica dels contenidors (un cop al mes)

No és una inversió

143. Fer el carrer Tous de sentit únic

Contradiu altres projectes vigents; ja
existeix un estudi de mobilitat en vigor

144. Modificar les sortides dels vials del pobl per evitar les retencions en hores punta

No és de competència municipal

145. Ampliar el recorregut dels autobusos urbans i la seva freqüència

No és una inversió

146. Posar en marxa un sistema de transport sanitari per a la gent gran o amb
discapacitat

No és una inversió

147. Eliminar semàfors i fer una rotonda a la pujada de l’avinguda Folch i Torres

Sobrepassa el cost màxim

148. Arranjar el camí des de l’Escorxador fins al final del parc de Santa Perpètua

Sobrepassa el cost màxim

149. Càmeres de vigilància a la parròquia de Santa Maria

No s’ajusta a la legislació vigent

150. Podar la magnòlia del carrer d’Oliana número 26

No és una inversió

151. Controlar els robatoris a les cases

No és una inversió

152. Reformar els contenidors de residus

Contradiu altres projectes vigents

153. Multar més la gent que no recull els excrements dels seus animals de la via
pública

No és una inversió

154. Ampliar els dies de recollida dels contenidors, sobretot a l’estiu. I netejar-los
més sovint

No és una inversió

155. Traslladar a les afores del poble l’escenari dels concerts ubicat a Can Cortès

No és una inversió

156. Augment de sou dels agents de la Policia Local

No és una inversió

157. Pavelló per a les persones majors de 55 anys amb tot els serveis diaris:
menjador, sala de ball...

Sobrepassa el cost màxim

158. Sala diària per a la realització d’activitats diverses dirigides als majors de 55
anys i en horari de matí i tarda

Sobrepassa el cost màxim
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159. Parc al carrer Passeig de Sant Joan, cantonada amb carrer Caldes de Montbui

Ja està previst fer-ho

160. Millores en les instal·lacions de l’institut Ramon i Cases (dutxes, mobiliari,
menjador, gimnàs, taquilles pels llibres...)

No és de competència municipal, sinó
de la Generalitat

161. Millores a les instal·lacions del col·legi Folch i Torres (aire condicionat, gimnàs,
banys...)

No és de competència municipal, sinó
de la Generalitat

162. Centre lúdic per a les persones de totes les edats. Amb sistema d’autogeneració
elèctrica, saló, eòlic...

Sobrepassa el cost màxim

163. Llocs de treball per a tothom

No és una inversió

164. Remodelació del parc infantil del carrer Arquitecte Puig Boada

Ja està previst fer-ho

165. Creació d’un bicing a Palau

No es considera un servei necessari,
segons les dades d’ús de la bicicleta
que recull l’estudi de mobilitat

166. Parc infantil al barri de Tenda Nova

No és viable tècnicament perquè no hi
ha espai físic

167. Parcs on fer gimnàs en condicions i amb màquines adaptades

Ja n’hi ha diversos

168. Comprar aparells de gimnàstica per a la via pública amb l’objectiu de dotar els
barris d’aquest servei

Hi ha diversos espais al municipi on
practicar gimnàstica a l’aire lliure

169. Més neteja dels carrers i més maquinària per a poder dur a terme la tasca

La proposta de pressupost per a
l’exercici 2019 ja preveu l’adquisició
d’una nova màquina

170. Un altre pipi-can a l’altra banda del poble

El contingut d’aquesta proposta ja
es veu reflectit en un altre projecte
proposat i acceptat

171. Fer una vorera als dos costats del tram de l’avinguda Catalunya que va des del
número 177 d’en Josep fins a l’alçada de l’estanc, per tal que la gent que va a
peu no hagi d’anar arran de carretera.

Sobrepassa el cost màxim

172. Controlar els robatoris a les cases.

No és una inversió

173. Centre d’ajuda a la dona i a l’home: contra la violència de gènere; el càncer i els
seus efectes, amb teràpies alternatives tant a nivell físic, mental i nutricional.

No és una inversió
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174. Font ornamental a l’arreglo de la zona del mas Pla

Comportaria modificar un projecte que
ja està en procés de redacció i que,
a més, compta amb el consens dels
veïns i veïnes de la zona

175. Insonoritzar el balancí del parc del Patufet de la plaça Ernest Lluch

No és una inversió, sinó manteniment.
Es tractarà de resoldre el més aviat
possible

176. Esplanada (contenidors) hi ha diversos esvorancs

No és una inversió, sinó manteniment

177. Reestructurar la zona del voltant de la masia de can Malla i, especialment,
davant de la zona de pas

Ja està previst fer-ho

178. Una intervenció en patrimoni (local del Sindicat, Forn del Vidre...)

No és de competència municipal,
ja que es btracta d’elements de
titularitat privada

179. Construcció d’una escala i/o rampa que comuniqui la zona de Montjuïc amb
l’avinguda Navarra des del carrer Girona, Manlleu o Mataró

No s’ajusta al planejament urbanístic
actualment en vigor

180. Posar una vorera a l’avinguda Catalunya, entre el carrer de l’Urgell i el carrer
Pedraforca

Sobrepassa el cost màxim

181. Apoderar a les entitats: desenvolupar un procés de millora del Centre Cívic a
partir del treball actiu i compromès de les entitats

No és una inversió

182. Millora de les urbanitzacions

Es tracta d’una zona pendent
d’urbanitzar

183. Millora de les instal·lacions i manteniment del parc de l’Hostal del Fum

No és una inversió i hi ha alguns
punts que no són competència de
l’Ajuntament

184. Renovació dels parcs infantils del poble

S’ha integrat en una altra proposta

185. Creació d’un espai familiar

Sobrepassa el cost màxim

186. Pista poliesportiva

Sobrepassa el cost màxim

187. Arreglar l’accés vial al poble

Ja està previst fer-ho quan es dugui a
terme el desenvolupament urbanístic
d’aquesta zona

188. Escenari fix a l’aire lliure

Sobrepassa el cost màxim
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189. Asfaltat de carrers que encara són de sorra i millora de les voreres

Proposta ja reflectida en altres
projectes que proposen l’asfaltat de
carrers concrets del municipi

190. Habilitar una zona forestal i una riera semiartifical a l’Hostal del Fum

Formava part d’una proposta més
àmplia que també incloïa l’habilitació
d’una zona de barbacoes. S’ha
acceptat la instal·lació de barbacoes,
però no la zona forestal ni la riera,
ja que ambdós elements ja estan
presents a l’Hostal del Fum en
l’actualitat

191. Instal·lar pèrgoles solars per a la il·luminació pública

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

192. Posar terra de goma a tots els parcs infantils

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

193. Millorar els parcs infantils

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

194. Millora de l’asfalt del col·legi can Cladellas

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

195. Augmentar els equipaments d’oci a ambdós costat del carrer de Maria Aurèlia
Capmany en la seva unió amb el carrer del Ter

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

196. Centre cultural

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella
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197. Creació d’una àrea comercial, donant suport als botiguers perquè no hagin de
tancar els seus establiments

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

198. Més espais per anar amb els nens i nenes

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

199. Arranjar asfalt

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

200. Parcs aquàtics per l’estiu

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

201. Remodelació i millora del parc de l’Hostal del Fum

Proposta complexa formada per
diferents punts: alguns no són
competència de l’Ajuntament, d’altres
no representen una inversió i alguns
ja han quedat reflectits en altres
propostes acceptades

202. Més voreres en diferents carrers i avingudes de Palau on actualment no n’hi ha

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

203. Arreglar el paviment dels carrers del poble

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

204. Arreglar els parcs defectuosos

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella
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205. Modernització de les àrees peatonals i verdes

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

206. Pavimentació adequada dels parcs infantils

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

207. Rotonda a can Cortès

Sobrepassa el cost màxim

208. Arranjar els carrers de Pedra Llarga

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

209. Adequar la Masia can Falguera

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

210. Asfaltar o arreglar el paviment en mal estat dels carrers de la perifèria

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

211. Hi ha carreteres on no es pot transitar amb cadira de rodes o cotxets pels
passos per a vianants

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

212. Possibilitat de convertir en zona verda i aparcaments adequats en zones com
el camí de can Parera

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella
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213. Festa Major

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

214. Millora de les vies públiques

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

215. Reparar els vials no asfaltats o amb esvorancs i bassals quan plou

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

216. Parcs amb més arbres

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella

217. Arranjar el carrer de Valls

Massa inconcreta per poder-ne fer una
valoració. No s’ha obtingut resposta
de la persona que va formular la
proposta o no s’ha pogut contactar
amb ella
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