Resultats
votació final
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Classificació de les propostes segons el nº de vots obtinguts

FITXA TÈCNICA DE LA VOTACIÓ
Propostes vàlides sotmeses a votació - 15
Vots emesos de suport a les propostes - 797
Nombre de persones amb dret a vot (cens) - 7.328
Nombre de persones que han exercit el seu vot - 360
Percentatge de participació - 4,91%
Quantitat sotmesa a decisió ciutadana - 150.000€

Proposta

Vots totals

Cost

1. Potenciar la zona d’skate park de Can Palau com a zona verda d’oci:
millorar l’accessibilitat a l’espai des de l’avinguda Terrassa; optimitzar
l’accés pel camí de la riera que va des de l’Escola Pública Can Sorts
fins a l’actual skate park; convertir l’espai en zona per a vianants;
habilitar-hi material d’oci infantil, material per fer exercici a l’aire
lliure, bancs i papereres i espais amb ombra; rehabilitar l’equipament
ja existent; i habilitar-hi una zona de barbacoes, lavabos públics, una
guingueta...

138

110.000€

2. Construcció d’una protectora d’animals

121

150.000€

3. Peatonalitzar la zona propera a l’Ajuntament per fomentar l’activitat
comercial d’oci i de restauració i habilitar nous punts de trobada.*

61

150.000€

4. Pipi can i zona corre can.

61

40.000€

5. Habilitar més zones d’aparcament.

56

140.000€

6. Arranjament dels carrers del centre de la població per a convertirlos en zones peatonals o de preferència per als peatons, amb accés
limitat per pilones a serveis i a veïns.*

56

150.000€

7. Tenir el Paratge del Castell en millors condicions.

53

150.000€

8. Pacificar el centre urbà, eliminant aparcament a la vorera, senyals de
30 i deixant tot el carrer peatonal, col·locant testos i altre mobiliari
urbà.*

48

150.000€

9. Impulsar un corredor natural, amb accés universal, que connecti
Guanta i la Font del Roure sense haver de circular pel casc urbà.*

46

150.000€

10. Construir una porxada en algun lloc de Sentmenat per tal de poder
fer activitats a l’aire lliure independentment de la climatologia.

44

40.000€
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11. Suprimir les barreres arquitectòniques, especialment en els trajectes
al CAP.

35

25.000€

12. Millorar l’encreuament del C.Francesc Layret amb C.Anselm Clavé:
augmentar la freqüència del semàfor per poder creuar caminant la
principal; fer que mentre els vianants creuen Anselm Clavé tots els
semàfors estiguin en vermell; posar passos de vianants elevats en
aquesta cruïlla i també a l’alçada de la plaça de la Vila per reduir
la velocitat dels cotxes i motos; canviar de direcció el C. Francesc
Layret com a entrada al poble i el passeig Ca la Gràcia com a sortida;
i moure la parada d’autobús al parc de la Riera.*

32

80.000€

13. Instal·lar nou enllumenat públic al camí del parc de la Riera fins a la
zona de l’skate park de Can Palau.

22

50.000€

14. Habilitar un espai amb arbres i ombra que protegeixi els bancs per
poder anar-hi a llegir i descansar.

20

60.000€

4

150.000€

15. Convertir el carrer Poca Farina en una via de direcció única.*

* Actuació sotmesa, a priori, a la redacció prèvia d’un Pla de Mobilitat Urbana / Pla Director de
l’Espai Públic / Guia d’estil.
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