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RESULTATS DE LA JORNADA PARTICIPATIVA
PER ESCOLLIR LES PROPOSTES QUE
PASSARAN A LA FASE FINAL DE VOTACIÓ
A continuació presentem els resultats de la jornada participativa
realitzada el passat dilluns dia 11 de febrer a les 20:00h a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament. La sessió tenia per objectiu prioritzar de
forma col·lectiva quines de les propostes ciutadanes vàlides rebudes
passaven a la fase de votació final.
Cadascuna de les propostes vàlides rebudes va ser puntuada pels
assistents al taller (gairebé una quarantena de veïns i veïnes) de
forma col·lectiva mitjançant una dinàmica participativa de caràcter
grupal.
Les propostes que passaran a la fase final de votació són les
que han quedat en les primeres 13 posicions. A priori, les
propostes prioritzades havien de ser les que obtinguessin una
puntuació global superior o igual als 30 punts (la puntuació màxima
que podia rebre cada proposta era de 60 punts). Donat que el nombre
de propostes amb 30 o més punts era inferior a 10 (9 propostes)
també es va seleccionar la següent proposta més puntuada (que en
aquest cas eren 4 propostes amb 28 punts)
Així doncs, les propostes que finalment passen a la fase de votació
final són 13.
Ara, l’Ajuntament està treballant per acabar-les de definir i
pressupostar. Properament s’iniciarà el període per poder votar. La
votació es podrà fer online, o bé de forma presencial dipositant una
butlleta a les urnes que habilitarem a diferents punts del municipi.

Us informarem quan s’iniciï el període de votació
(març de 2019). Estigueu atents i feu-vos sentir!!
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PROPOSTES QUE PASSEN A LA FASE DE
VOTACIÓ FINAL

Títol
Descripció

Ubicació

MILLORA DELS VESTIDORS ACTUALS DE LA
ZONA ESPORTIVA CAN ROIG
La millora passaria per la seva climatització dels
vestidors mitjançant la instal·lació d’un sistema de
calefacció. La inversió també promouria la millora
del terra dels vestidors.
Vestidors dels mòduls de la zona esportiva Can
Roig

Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

49

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

8,1
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Títol
Descripció

Ubicació
Comentaris

MILLORA DEL PATI DE L’ESCOLA SANT
MARTÍ
Projecte per a promoure una millora i ampliació
del sorral, així com per a crear més espais
d’ombra a través de lones. També s’instal·larien
nous jocs infantils com: pont nepalès, cabana
escalable, taules de ping-pong, estructura de
troncs, tobogan natural, etc. (la selecció dels jocs
infantils es faria considerant les possibilitats que
permeti l’espai i la seva idoneïtat).
Pati de l’Escola Sant Martí
*Una de les propostes ciutadanes plantejava la
plantació de més arbres, però les característiques
del ferm (roca) impossibiliten el seu creixement.
*Cal aclarir que els exemples de jocs infantils a
instal·lar-hi deriven d’una de les propostes
ciutadanes presentades, on l’AMPA els va llistar
de forma compartida a través d’una Comissió. En
aquest sentit, l’AMPA fa la proposta de jocs
infantils preveient la possibilitat que el pati s’obri
al conjunt d’infants de Torrelles en horari no lectiu
(patis oberts).

Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

49

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

8,1
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Títol
Descripció

Ubicació
Comentari

CONSTRUCCIÓ D’UN “PUMPTRACK”
Construcció d’un “Pumptrack”; circuit tancat amb
diferents traçades, corbes i desnivells que permet
la utilització per part de tot tipus de vehicles de
rodes no motoritzats (bicicletes, patinets, patins
en línia, etc.). Es proposa que les mides del circuit
siguin de 12x25m aproximadament
A valorar
La proposta ciutadana planteja ubicar-lo a Can
Coll. En aquest sentit val a dir que caldrà valorar
la millor ubicació per aquest equipament, ja que
és necessari estudiar de forma detallada aspectes
de seguretat en d’altres possibles ubicacions
alternatives a Can Coll

Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

46

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

7,6

Títol

DOS VESTUARIS NOUS A LA PISTA
POLIESPORTIVA
Projecte de construcció de dos vestuaris nous a la
pista poliesportiva per tal de permetre la
simultaneïtat de partits.
Pista poliesportiva
Caldria valorar tècnicament quina és la ubicació
més adient

Descripció

Ubicació
Comentari
Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

41

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

6,8
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Títol
Descripció

Ubicació
Categoria (€)
Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CAMÍ
ESCOLAR
Definició i protecció de l’itinerari de vianants a
l’entorn de la cruïlla C/Major amb C/Can Coll, a
partir d’elements i accions d’urbanització (reasfaltat, ampliació voreres, senyalització viària i
passos de vianants.
C/Major amb C/Can Coll (zona de l’antic quiosc)
Gran

38

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

6,3

Títol

TRANSFORMACIÓ DEL PATI DE L’ESCOLA
BRESSOL
Creació d’un relleu amb forma de muntanyeta al
pati gran de l’Escola Bressol Municipal El Serralet.
Pati gran de l’Escola Bressol Municipal El Serralet
La muntanyeta és una elevació de terra
conformada per camins i espais on s’inclouen
elements naturals (terra, plantes, fusta, etc.) i on
els nenes hi poden jugar i desenvolupar-s’hi.

Descripció
Ubicació
Comentari

Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

38

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

6,3
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Títol
Descripció

Ubicació
Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

IL·LUMINACIÓ AMB LEDS DE LA PISTA
POLIESPORTIVA
Projecte de millora de la il·luminació de la pista
poliesportiva, mitjançant LEDS. L’acció permetria
millorar el nivell lumínic de la pista i, alhora, es
reduiria el consum en un 50% respecte el consum
actual.
Pista poliesportiva

37

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

6,1

Títol

ARRANJAMENT DEL PATI DE MITJANS I
NADONS DE L’ESCOLA BRESSOL
Projecte d’arranjament del pati de mitjans i nadons
de l’Escola Bressol Municipal El Serralet.
L’arranjament aniria en detriment de la zona
d’accés dels pares. El pati ampliat seria de terra
tova. També es traslladaria el sistema de drenatge
d’aigües pluvials. Alhora, es variaria la ubicació del
sorral actual (a hores d’ara davant la porta d’una
de les classes, on hi entra sorra).
Pati de mitjans i nadons de l’Escola Bressol
Municipal El Serralet

Descripció

Ubicació
Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

32

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

5,3
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Títol
Descripció

Ubicació

MILLORA DE LA ZONA DE LLEURE DE LA
PRIMERA AVINGUDA
Projecte de millora de l’espai de lleure de la
Primera Avinguda (Can Güell - pícnic). Col·locació
d’una font, millora dels jocs infantils, porteria
antibandàlica amb cistella de bàsquet, mobiliari de
salut i instal·lació de 3 fanals fotovoltaics.
Zona de lleure (pícnic) de la Primera Avinguda de
la urbanització Can Güell

Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

31

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

5,1

Títol

MILLORA DE LA SEGURETAT DE VIANANTS
AL C/MAJOR AMB C/SANT JORDI
Accions de millora per a incrementar la seguretat
per als vianants al C/Major cantonada amb C/Sant
Jordi. Ampliació de la illeta del C/Sant Jordi i millora
de la senyalització horitzontal (creació de passos
de vianants) i vertical (senyal de trànsit). Es tracta
de millorar la seguretat de vianants al canvi de
resant.

Descripció

Ubicació
Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60
Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

També es modificaria el darrer aparcament del
C/Major i es convertiria en aparcament per a
motocicletes.
C/Major cantonada amb C/Sant Jordi

28
4,7
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Títol
Descripció
Ubicació
Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

EQUIP DE SO MUNICIPAL
Compra d’un equip de so professional (no maletes)
per a totes les activitats que s’organitzen al poble.
Torrelles de Llobregat

28

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

4,7

Títol
Descripció

MILLORA DEL CASAL DE LA GENT GRAN I EL
PARC DE CAN SOSTRES
Pel que fa al Casal de la Gent Gran projecte per
arreglar i pintar parets, així com per millorar
tancaments.

Ubicació
Comentari

En relació al Parc de Can Sostres, millora de la
il·luminació, instal·lació de bancs i millora del rec i
drenatge.
Casal de la Gent Gran i Parc de Can Sostres
Val a dir que l’Ajuntament té previst, al marge
d’aquesta proposta, instal·lar un ascensor i
arreglar la teulada del Casal de la Gent Gran (que
a hores d’ara provoca filtracions).

Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60

28

Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

4,7

Títol
Descripció

TENDAL AL PARC INFANTIL DE CAN COLL
Instal·lació d’un tendal tipus vela al parc infantil de
Can Coll, per tal de disposar d’ombra al parc.
Parc infantil de Can Coll

Ubicació
Punts totals obtinguts
d’un màxim de 60
Puntuació ponderada
(del 0 al 10)

28
4,7
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PROPOSTES QUE NO ACONSEGUEIXEN LA PUNTUACIÓ MÍNIMA
NECESSÀRIA PER PASSAR A LA FASE FINAL DE VOTACIÓ

