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NOM ACTUACIÓ 
 
                                        
DESCRIPCIÓ 

 
SERVEI 

RESPONSABLE 

 
ACTUACIONS REALITZADES 

 
PREVISIÓ  D'EXECUCIÓ 

 
 
 

COBERTA PISTA 

EXTERIOR CAN 

JOFRESA I PAVIMENT 

PARKING 

Pavimentació espai actual de terra d'aparcaments de 

la Zona Esportiva Municipal de Can Jofresa per 

millorar les condicions d'us del espai i per acotar el 

nombre de places d'aparcament regulant la circulació 

interior del espai. 

 
Cobertura de la pista poliesportiva descoberta ubicada 

al costat del pavelló cobert per tal de millorar les 

condicions de la pràctica esportiva en atenció al dèficit 

d’espais poliesportius coberts de la ciutat. 

 
 
 
 

Esports 

 
 

 
Redacció del projecte de pavimentació de 

l'espai d'aparcament. Està en licitació. ECAS-

7481/2017 

 

Licitació aparcament. Presentació d’ofertes 

finalitza caba el 31 de gener de 2018. 

 
 
 

 
Pavimentació espai 

aparcament:  Previsió 

execució juny 2018 

 
 
 
 
 
ADEQUACIó CENTRE 

OBERT GRUP 

COLÒNIES DE CA 

N'ANGLADA 

Actuació per a la millora de la protecció contra 

incendis i supressió de barreres arquitectòniques. 

Adequació de les instal•lacions del centre obert Grup 

colònies de Ca n’Anglada, per assolir la normativa 

actual. 

 
Per poder donar resposta al projecte del centre obert 

Grup colònies de Ca n’Anglada, s’han d’adequar les 

instal•lacions a la normativa actual, i a la millora del 

benestar del infants i joves. 

 
Les actuacions en general abasten treballs de ram de 

paleta, modificació de tancaments i divisòries, rampes, 

paviments, cobertes i equipaments. 

 
 
 
 
 

 
Serveis socials 

 
 
 
 
Revisió de l’esborrany del projecte. 
Adaptació del projecte d’obres. 
Iniciada la tramitació de l’expedient. 
Elaboració d'una proposta de conveni que no 
s’ha pogut realitzar per manca d’informació 
a lliurar per part de l’entitat (titularitat de 
l’espai). 

 

 
 
 
 
 
Projecte aturat  per manca 

de lliurament de  

documentació imputable a 

l’entitat beneficiària. 

 

CONSTRUCCIÓ D’UN 

CAMP POLIVALENT A 

LES FONTS (RUGBY I 

FUTBOL) 

Construcció d’un nou camp poliesportiu vàlid per 

realitzar competicions de Rugby i Futbol a Les Fonts, 

amb gespa artificial, amb la corresponent construcció 

de vestidors i serveis complementaris necessaris per la 

realització de les activitats 

 
 
 

Esports 

 
 

Atorgada una subvenció de 243.000€ al Club i 

la Federació perquè excutin ells. 

 
 
L’execució es farà 
directament per l’entitat i la 
Federació. 
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ESTUDI DE LA 

SEGURETAT DE LES 

NAUS PROPERES A EL 

CIM 

 

 
Realització d’un estudi tècnic per la diagnosi de les 

accions preventives i de manteniment necessàries per 

garantir la seguretat de les naus de les fàbriques 

properes a l’escola El Cim. 

 

 
Obres i 
manteniment Espai 
Públic. Patrimoni i 
Manteniment 

 

S’ha realitzat l’estudi dels condicionants 

tècnics per poder redactar el plec de licitació 

de l’estudi. 

S’han començat a fer 

algunes actuacions 

previstes a l’estudi i altres 

que poden considerar-se 

urgents es faran amb 

càrrec al  pressupost de 

contingències del 2018. 

 
 
 
 
 
 

 
CARRIL BICI ENTRE EL 

BARRI DEL CENTRE I 

ELS JUTJATS (LA 

COGULLADA I EL 

SEGLE XX) 

 
 
 
 
 
 
 
La proposta consisteix en l’elaboració d’un estudi per 

tal de valorar la viabilitat tècnica d’implantar un carril 

bici a la Rambleta del Pare Alegre, des de la Pl. Doré 

fins als Jutjats i la tipologia de carril que 

correspondria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mobilitat 

Estudi de modelització del trànsit de diferents 

escenaris per avaluar l’impacte del nivell de 

servei de la Rambleta del Pare Alegre 

resultant a cada escenari. 

 
Aquest estudi ja finalitzat, ha permès veure 

que és possible eliminar un carril de circulació 

de la Rambleta en sentit nord i disposar 

d’aquest espai per la implantació d’un nou 

carril bici fins als jutjats. 

 
La tipologia del carril bici hauria de ser 

majoritàriament carril segregat en calçada. 

 
Queda pendent determinar l’ interès polític 

de desenvolupar aquest carril a curt termini o 

si ha d’anar vinculat a la remodelació integral 

de la Rambleta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudi finalitzat. 

 

Data actualització: gener de 2018 


