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Ampliació jocs infantils parc Salvador Allende Pl. Salvador Allende

Instal·lar una piràmide de corda al Parc Salvador Allende

Dani

Tancament del parc infantil al Pla de Les
Fonts.

Parc infantil al passeig Lola
Anglada

El parc infantil del Pla de Les Fonts, al final del passeig Lola Anglada, està tancat
parcialment, només com a prevenció que els nens no pugin caure pel terraplè que dóna a
riera. Això provoca en molts casos situacions desagradables per motius com gossos,
bicicletes, etc. Proposo que es faci el tancament que es fa habitual en aquest tipus de parcs.

Eva López Moreno

Millora de la seguretat a la sortida de
l'estació de FGC de Les Fonts

FGC a Les Fonts

La sortida de la parada dels FGC a Les Fonts té un espai perillós on hi ha una caiguda d'uns
deu metres d'alçada, i l'única protecció són unes pedres de menys de mig metre d'alçada, on
els nens per accident podries caure. Proposo l'allargament de la reixa ja existent per protegir
aquesta zona.

13.000,00 €

Subministrament i col·locació de tanca de panells electrosoldats de 2 m
d'alçada, amb acabat Pregalvanitzat.

Margarita Bagué Orriols

Millora de la plaça Alcalde Morera

Plaça Alcalde Morera

Incrementar el nombre de papereres, ja que sempre estan plenes (hi ha poques).
Incrementar el nombre de bancs a la plaça.
Posar més arbres, ja que els que hi ha no fan prou ombra.

10.541,00 €

Inclou escocells nous, plantació d’arbres amb reg i col·locació de bancs nous i
papereres

David

Pas segur per a vianants

Crta. Montcada/C. Miño

Creuar la carretera Montcada a l'altura del carrer Miño amb carrets o cadires de rodes pot
ser tota una aventura de risc...Per això sol·licito la revisió i l'adequació de l'encreuament del
carrer Miño amb Carretera de Montcada i Avinguda Barcelona

34.759,19 €

Eliminació mitjanes de Ctra de Montcada a l’alçada del C/Sta Marta i rebaixos
en les voreres per fer un itinerari accessible.
L’actuació inclou: rebaix de les illetes i de les voreres, trasllat del semàfor,
pintura del pas de vianants i col.locació d’arquetes a nova cota.

AV Guadalhorce

20.000,00 € Instal·lació de piràmide de 5,5 m d'alçada, i aportació de sorra.

No es tanquen els parcs per evitar l’entrada de gossos, ja que es provoca
l’efecte contrari. Subministrament i muntatge de tanca metàl·lica per espai
públic, h=600mm vistos, formada per tubs metàl·lics de diàmetre D42 de gruix
5.000,00 € 2mm, corbats amb radi de corbatura 30cm, col·locats encastats en formació de
formigó i cargolats en pletina continua amb espiga, volanderes i femelles. Ìnclòs
tos els ferratdes auxiliars per l'alineació i col·locació del conjunt de ´´U´´ inversa
formant la tanca continua.
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