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J PROPOSTES DESESTIMADES
Llegenda de motius

MOTIU 1

L’Ajuntament ja ho té previst

MOTIU 2

Forma part de les tasques normals de manteniment de l’Ajuntament

MOTIU 3

Sobrepassa els 150.000€

MOTIU 4

No és viable tècnicament

MOTIU 5

No és competència de l’Ajuntament

MOTIU 6

Proposta massa genèrica

MOTIU 7

Proposta ja realitzada o en realització

MOTIU 8

No es tracta d’una inversió

MOTIU 9

Contradiu plans ja aprovats

MOTIU 10

No respecta el marc legal vigent

MOTIU 11

Requereix d’un projecte o estudi previ
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J PROPOSTES DESESTIMADES
Descripció de l’actuació

Motiu

Eixamplar el carrer davant del CAP i d’aparcament.

7

Posar llums als camins de terra.

9

Millorar carreteres. (2)

5

Cursos varis per a la població, com ara taller d’edició de vídeo, què fer amb un mòbil. (3)

8

Aula d’informàtica i noves tecnologies.

7

Reparació calefacció del CAP.

5

Microbús amb recorregut per les urbanitzacions.

8

Un parc al Castell.

11

Cens de gossos amb ADN per identificar per les femtes.

8

Campanya recollida fems.

8

Fer inversió per la neteja de carrers i parcs. (6)

8

Comprar pisos socials.

7

Arranjar la Riera a Can Vilar.

5

Arranjar la Riera a Salesians.

5

Que quan faci una instància a l’Ajuntament sigui contestada i no tingui de recórrer a
instàncies superiors per resoldre el problema.

8

Que l’Ajuntament funcioni com a tal, ja que ha estat escollit per el poble i el poble a de
ser atès com cal.

8

Que a Sentmenat es faci d’una vegada per totes una residència per a gent gran, ja que
fa quatre dècades que l’esperem, sempre es en el programa electoral i no es realitza
mai.

3

Habilitar Cal Milionari en residencia 3a edat.

3

Centre de dia gent gran amb menjador.

3

Habilitar el Centre d’Entitats de la Plaça de la Vila com a centre de dia i local de joves.

3

Asfaltar el camí de Can Palau.

11
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J PROPOSTES DESESTIMADES
Descripció de l’actuació

Motiu

Tirar a terra l’actual mòdul de recuperació del CAP i construir-lo a la part de darrera
que queda lliure.

5

Projectar una rotonda a la cruïlla del c/Rectoria amb el c/Teixidores a fi d’ordenar millor
el trànsit de vehicles per evitar excés de velocitat. (2)

11

Posar càmeres de vigilància a espais públics.

7

Regular les direccions dels carrers i arreglar l’asfalt.

6

Variant per desviar trànsit pesant del centre del poble.

5

Participar en la potenciació del Coro.

8

Ludoteca infantil municipal per als infants de Sentmenat adequada a la normativa
vigent d’espais infantils i amb un parell d’educadors. L’espai hauria d’oferir un servei de
lleure de qualitat on els infants puguin gaudir del joc i la creativitat d’una manera lliure
i econòmicament viable, i on aquells nens i nenes més vulnerables del poble puguin
socialitzar-se i reduir així les desigualtats existents. A més, hauria d’incorporar racons
de joc simbòlic, experimentacions creatives, ajuda a l’estudi... (x2)

3

Instal·lar un sistema d’aire condicionat a l’Escola Bressol.

7

Impulsar un espai d’aprenentatge infantil i familiar on es realitzin tot tipus de tallers,
xerrades, formacions, activitats lúdiques i educatives...

8

Impulsar una campanya de conscienciació ciutadana sobre la necessitat de recollir de
la via pública les deposicions dels animals de companyia, i augmentar la vigilància per
donar compliment a l’ordenança d’higiene i urbanisme.

8

Augmentar la periodicitat de la neteja de les voreres.

8

Apostar per fer de Sentmenat una vila neta.

8

Aplicar una capa de vernís als bancs de fusta abans que es facin malbé.

8

Asfaltar les sortides de Can Palau, el parc de la Riera i can Ramoneda.

11

Habilitació d’un pàrquing soterrat a la plaça Lluís Companys que comuniqui amb el
carrer Coromines.

3

Urbanització de Can Canyameres: pavimentar tot l’asfalt, posar papereres i ampliar
contenidors, neteja profunda de recollida d’escombraries i d’altres deixalles, desbrossar
el sota bosc, i gestionar les cases ocupades.

3
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Descripció de l’actuació

Motiu

Construir un observatori mediambiental des del principi del parc de la Riera fins a la
falda del castell i els voltats d’aquest.

3

Ampliar les guàrdies, sobretot de pediatria, a Sentmenat. Ampliar els serveis sanitaris
durant el cap de setmana, en especial les guàrdies mèdiques i d’infermeria.

8

Construir una residència municipal o de titularitat privada amb centre de dia per a la
gent gran.

3

Obrir el pas als vehicles de l’institut al pàrquing de terra.

9

Augmentar el nombre de línies d’autobús que connectin amb poblacions com
Barcelona, Sabadell, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Terrassa. (x3)

5

Enllaçar els carrers Coromines i Gaudí amb el carrer Antoni Falguera per donar accés
directe a l’ambulatori.

11

Habilitar un passeig que vagi de des la sortida del poble per la carretera de Castellar
fins l’escola Corazón Inmaculado de María.

5

Avançar l’horari d’obertura de la piscina coberta els dies laborables (07:30 h.).

8

Fomentar la pràctica esportiva pels entorns de Sentmenat.

8

Habilitar un espai municipal, similar a l’Ovella Negra, dirigit a tots els grups d’edat
del municipi. Proporcionar concessions al col·lectiu de gent gran per tal que puguin
impulsar locals d’oci dins d’aquest espai comú; una zona de lleure infantil i bars pels
nens de més edat.

11

Arranjar el camí de la Font Falsa.

7

Arranjar els camins del Bosc de Guanta.

7

Instal·lar baranes al camí de Guanta.

9

Construir/habilitar un centre cívic.

3

Millorar les graderies del camp de futbol.

7

Corre-can (4)

7
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