
NÚM. ÀMBIT PROJECTE DESCRIPCIÓ ESTAT

1 MOBILITAT Rotonda de l'hipòdrom  construcció d'un itinerari per a vianants i ciclistes a la rotonda sota l'autopista C16

2 MOBILITAT Carrils bici a Rius i Taulet (enllaç Xic - Av Graells) Construcció d'un carril bici entre la rotonda del Xic i l'Av. Graells, que permet connectar el caccril bici existent Obres finalitzades (gener 2022)

3 MOBILITAT Carril bici a la carretera de Rubí Construcció d'un nou carril bici a la crta. De Rubí, entre l'hipòdrom i el Centre Comercial.  El projecte te un pressup Projecte aprovat definitivament en el Ple municipal. Inici dels tràmits de licitació. Les dates d'inici d'obra dependran del procés de licitació.

4 URBANISME/MOBILITAT Pas sota l'autopista A7 (sector Leroy Merlin) Construcció d'un pas segur per a vianants i ciclistes sota l'Autopista AP7 (entorn Leroy Merlyn) Les obres per urbanitzar i fer més segur el pas de la carretera de Rubí sota el pont de l'AP-7, començaran enguany a càrrec de l’Incasòl. Ja està redactat el projecte, pressupostat en 1,5 milions d'euros, i ja hi ha el vist-i-plau de l'Estat. 

5 URBANISME/MOBILITAT Passarel·la de vianants AP7, entre Volpelleres i ca Construcció d'una passarel·la per a vianants i ciclistes per a creuar per sobre l'autopista AP7 (Entorn Lidl). Les obres tindran un cost de 2,5 milions d'euros i van a càrrec de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ja que formen part del Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA). Permetrà connectar de manera segura per a ciclistes, vianants i vmp els barris de Volpelleres i can Sant Joan, així com millorar i pacificar l'entorn ecolar de l'escola Thau. La licitació de les obres està prevista per a l'estiu de 2023, i l'inici de la construcció per a principis de 2024

6 URBANISME/MOBILITAT Reurbanització Av. Can Volpelleres Millora de l'Av. Volpelleres en el tram d'acés a l'escola Pins del Vallès. Projecte de l'AMB, aprovat i en licitació pública.

7 QUALITAT URBANA Rehabilitació del  pont de Can Vernet Obres de rehabilitació del pont, que al maig de 2021 va patir desprendiments i es va haver de tancar el pas. L’Ajuntament ja ha encarregat el projecte de rehabilitació. En aquests moments s’ha iniciat l’estudi geotècnic i els treballs per fer un eixecament en 3D del pont per avançar en la redacció del projecte. Una vegada aprovat, l’Ajuntament licitarà les obres per fer la reparacions pertinents i així poder reobrir el pont a la ciutadania.

8 PARCS I JARDINS Pista esportiva al Parc de la Guineu Construcció d'una pista poliesportiva lúdica d'accés lliure al parcd el Patufet. La pista, d'accés lliure, permetrà la pràctica de diversos esports de manera lúdica al Parc del patufet. El projecte es troba en fase d'adjudicació, i les onres està previst que s'iniciin la tardor d'aquet any (2022)

9 PARCS I JARDINS Jocs infantils Parc de la Guineu Instal·lació de nous jocs infantils al parc del Patufet. Les obres ja s'han adjudicat i començaran en  breu. Previssió: juny 2022

10 PARCS I JARDINS Pèrgoles al Parc de la Guineu Instal·lació de dues pèrgoles per a tenir més ombres al parc dela Guineu (zona superior) Les dues pèrgoles formen part del conjunt d'actuacions de millora de la zona superior del Parc de la Guineu, que inclou nous jocs infantils i la pista esportiva. El procés de licitació es troba en fase d'adjudicació i la instal·lació està previata per a la tardor d'aquest any 2022.

11 PARCS I JARDINS 2a Fase Estany de la Guinardera Fase final de les obres de renaturalització de l'estany de la Guinardera. La 2ª fase de l’estany de la Guinardera con

12 EQUIPAMENTS Escola la Mirada L’Ajuntament ha aprovat, al ple de maig, una nova licitació de les obres per construir l’edifici. La primera licitació va quedar deserta per l’augment de preus que s’ha registrat darrerament en materials com la fusta o el metall. Per aquest motiu, s’ha fet una actualització del pressupost (que ha passat de 8,4 M a 9,7 M €) i s’ha engegat una nova licitació.

13 EQUIPAMENTS Masia Can Canyameres Nou equipament sociocultural al barri de Volpelleres. El juny/juliol estan previstes obres de tancament perimetral de l'interior de la Masia, per a garantir-ne la seguretat i evitar el vandalisme. Paralel·lament, la AMB ha adjudicat a l'empresa UTE CAMPANYÀ VINYETA PERICH el projecte i direcció d’obra de consolidació estructural Masia. 

14 EQUIPAMENTS Coberta de la piscina del Parc Central Coberta de la piscina del Parc Central, per a disposar d'un equipament que pugui funcionar també a l'hivern. El projecte cPendent  aprovació del projecte modificat.

15 PARCS I JARDINS Nou tractament dels prats verds En un context d'emergència climàtica, amb l'objectiu de reduir el consum d'aigua, afavorir la biodiversitat i eliminar eEn curs

16 PRESSUPOST PARTICIPATIU Condicionar l’entorn de l’Estany de la Guinardera Millorar l'espai per al lleure i ubicar taules i bancs per a que esdevingui una zona agradable d’estada al voltant de l’ En redacció de projecte

17 PRESSUPOST PARTICIPATIU Plantació d’arbres al Centre Oest Plantació de més arbres al Centre Oest, per a reforçar la infraestructura verda a la ciutat i disposar de més ombres a lAquesta primavera ja s'han plantat 69 arbres, i a la tardor-hivern  es preveuen noves plantacions  al Parc infantil de Can Barata, al lateral del tunel de Can Bell, a l'entorn de l'Institut Leonardo da Vinci, al carrer Estapé. En altres ubicacions, com el parc de la Guineu o el carrer Ciutat d'Alba, la plantació està pendent de la definició del projecte i la realització dels escocells.

18 PRESSUPOST PARTICIPATIU Millorar el parc de la Guineu Millora del parc per a l'ús veïnal. Es preveu la millora de l'enjardinament, més plantació d'arbres i arbustives, la instaEn estudi

19 PRESSUPOST PARTICIPATIU Millorar la zona lúdica del Mercat de Volpelleres Reforma dels jocs infantils de les 4 terrasses del carrer Benet Cortada, amb nous elements i una millor distribució de lEn adjudicació. Inici obres: finals 2022

20 PRESSUPOST PARTICIPATIU Gimnàs a l’aire lliure a Can Barata Instal·lació de diferents elements esportius de fitness i workout a Can Barata. En contractació.

Realitzat. La rotonda ha representat una importantíssima millora per als vianants i ciclistes, que ara poden creuar de manera segura. Així mateix, els embussos de cotxes han disminuit. Des del servei de mobilitat es fa una valoració molt positiva del funcionament de la rotona, i roperament es realitzaran contatges per a valorar millor l'estat actual i fer-ne seguiment.

El projecte forma part del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l'AMB. Properament s'aprovarà en el Ple Municipal, i la 
licitació anirà a càrrec de l'AMB (2023)El projecte preveu un edifici el màxim de sostenible i autosuficient, ben integrat amb l’entorn del Bosc de 

Volpelleres i dotat amb espais molt polivalents per adaptar-se al projecte educatiu del centre. 
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