
Pressupostos participatius
Exemples d’inversions 
de menys de 100.000 
euros realitzades al llarg 
d’aquest mandat



Ampliació de voreres a la cruïlla de l’Empedrat del Marxant – 46.526 euros     

Obres de millora de l’encreuament del Torrent Vallbona, l’Empedrat del 
Marxant i la carretera BP-5002 amb la finalitat d’incrementar la segu-
retat dels vianants que transiten per aquesta zona. S’han ampliat les 
voreres per donar millor visibilitat als vianants i reduir la calçada per evi-
tar-ne un mal ús per part dels vehicles. Els treballs també han compor-
tant el desplaçament d’un dels semàfors de la carretera i la instal·lació 
de jardineres i mobiliari urbà.  L’Ajuntament ha invertit 46.526 euros en 
aquesta  l’actuació. 

Millores d’accessibilitat viària – 10.000 euros 

Treballs per reduir la velocitat i millorar l’accessibilitat a les parades 
de bus del carrer Guilleries, amb la construcció d’un pas elevat que 
facilita l’accés als busos i al mateix temps ajuda a pacificar el trànsit en 
aquesta via tan utilitzada. En aquesta actuació s’han invertit més de 
10.000 euros. 

Pavimentació al carrer Nord – 15.000 euros 

Pavimentació asfàltica del carrer Nord, un petit carreró sense sortida 
que es trobava en molt mal estat, amb una inversió de més de 15.000 
euros.

Arranjament a l’entrada d’Alella Parc – 20.000 euros 

Actuacions de millora a Alella Parc: enjardinament de la zona de 
l’entrada i la instal·lació d’una estructura d’acer corten amb el nom 
d’Alella. També s’ha realitzat l’arranjament de la zona verda del carrer 
Riera Alta i la neteja dels marges. La inversió en el conjunt de les dues 
actuacions ascendeix a 20.000 euros.

Renovació de jocs als parc del Canonge – 12.000 euros   

El parc del Canonge té un nou joc infantil que ofereix moltes i dife-
rents possibilitats a la canalla de jugar, fer exercici i treballar la psico-
motricitat amb seguretat. L’Ajuntament ha destinat prop de 12.000 
euros a l’adquisició i instal·lació d’aquest nou element. Aquesta actu-
ació forma part de les intervencions d’arranjament i millora dels parcs 
infantils i zones verdes que realitza l’Ajuntament al llarg de l’any.



Dues noves àrees d’esbarjo per a gossos – 29.469 euros  

L’Ajuntament ha habilitat dues noves àrees d’esbarjo per a gossos 
amb l’objectiu d’afavorir la convivència entre les persones i els animals 
domèstics. Els dos espais verds que han estat adaptats perquè els 
animals puguin córrer lliurement i fer les seves necessitats, són una 
part del parc de la Na Trinitat Fabra -comprès entre els carrers Esco-
les Pies, Antoni Borrell i Avellaners-  i la plaça de la Sarota, entre els 
carrers Via Gandesa i Londres i la rambla de la Fontcalda. A més de la 
millora de la pavimentació i l’entorn d’aquestes zones verdes,  s’han 
delimitat les àrees reservades per als animals amb tanques de fusta, i s’han instal·lat papereres amb dis-
pensadors de bosses per a la recollida de les femtes, bancs i una font adaptada perquè el animals puguin 
beure aigua. El cost d’aquesta actuació ascendeix a 29.469 euros.

Enllumenat LED a una seixantena de punts de llum per estal-
viar energia –  42.000 euros  

Dins de les actuacions adreçades a millorar l’eficiència energètica i 
reduir el consum en l’enllumenat de la via pública que l’Ajuntament 
dur a terme periòdicament s’han enllestit els treballs de substitució 
d’una seixantena de projectors i llumeneres pel punt de llums LED que 
permetran un estalvi energètic del 54%. Els treballs han estat realitzats 
per l’empresa SECE SA, concessionària de l’enllumenat públic d’Ale-
lla, per un import de 42.000 euros. 

Senyalització zones petó i adéu a l’Escola La Serreta – 8.800 
euros  

Dins de les actuacions compreses en el camí escolar de La Serreta, 
s’han habilitat quatre places d’aturada ràpida per deixar la canalla de 
forma àgil. Senyalitzades com zones de “Petó i adéu”, aquests se-
nyals tenen per objectiu afavorir la rotació i millorar la circulació viària 
a la zona. En paral·lel s’han dut a terme altres intervencions viàries 
pensades per reduir la velocitat i millorar la seguretat dels vianants en 
el trajecte a l’escola, com ara la instal·lació de bandes reductores,  el 
canvi de senyalització o l’estretament de calçades, amb una inversió 
de més de 8.800 euros.

Senyalització viària –  31.500 euros  

S’han pintat 35 senyals de 30km/h al municipi i s’han canviat 7 pals 
de senyals verticals, per adaptar-les a la nova normativa viària. A més 
d’aquesta actualització, també s’han ampliant les zones de càrrega i 
descàrrega del Torrent Vallbona, s’han instal·lat pilones en el carrer de 
Santa Eulàlia i altres actuacions al carrer Vinya del Rei, Sant Josep de 
Calassanç, Antoni Borrell i avinguda Badalona. L’import d’aquest pa-
quet de millores per a la mobilitat supera els 31.500 euros. 



Millora a la Riera Principal i el Canonge – 60.000 euros     

L’Ajuntament ha realitzat obres de millorar a la Riera Principal, des 
de la pista d’skate fins al carrer Llorer. A més d’endreçar i dignificar 
aquest tram de Riera, l’actuació permet disposar d’una nova zona 
d’aparcament accessible i delimitada mitjançant tanques de fusta, 
amb una gran capacitat per a l’estacionament de vehicles. Amb una 
inversió de més de 60.000 euros, l’actuació ha anat acompanyada 
d’altres millores a la via pública per adequar l’espai i fer-lo més segur.  
Entre d’altres intervencions, s’ha instal·lat enllumenat, amb sis punts 
de llum; s’ha millorat la seguretat dels vianants amb la instal·lació 
d’una tanca metàl·lica al carrer Llorer fins a la corba amb la carretera 
BP-5002, i a la Riera Principal al costat de l’entrada i sortida de vehi-
cles, i una tanca vegetal paral·lela. També s’ha col·locat nou mobiliari 
urbà —un banc, una paperera— i una nova marquesina a la parada 
de bus i s’ha habilitat un aparcament amb capacitat per a 8 motoci-
cletes al carrer Llorer, a l’alçada del carrer Canonge. L’actuació inclou 
el condicionament d’una àrea de recollida de residus situada al final 
del carrer Llorer.

Instal·lació plaques solars Antigues Escoles Fabra – 29.933 euros 

Instal·lació de plaques solars a la teulada d’aquest edifici de les Anti-
gues Escoles Fabra, que acull l’Àgora, l’Espai Actiu i les aules de 
PFIPTT. La nova instal·lació permetrà donar energia elèctrica a l’equi-
pament i l’excedent que es produeixi s’afegirà a la xarxa per compen-
sar part de la despesa municipal generada a altres edificis, com l’Ajun-
tament o Can Lleonart. La instal·lació està formada per 62 mòduls 
fotovoltaics dels quals es preveu obtenir una producció de 32.422 
kWh/any, el que pot suposar un estalvi energètic de més de 5.000 
euros anuals. Les obres van ser adjudicades a New Energy Concept 
2020 SL per un import de 29.933 euros. 

Ampliació i millora de les instal·lacions de la gatera municipal – 12.000 euros  

L’Ajuntament ha invertit 12.000 euros per millorar les instal·lacions 
de  la gatera municipal, situada dins del centre d’acollida d’animals 
domèstics de Can Magarola, que gestiona l’associació protectora 
ADANA. A petició de la mateixa entitat, s’ha construït un nou mò-
dul d’estada d’animals per donar acollida i tractament als gats que 
pateixen alguna malaltia, de manera que puguin estar separats de la 
resta de residents acollits. També s’han reforçat els tancaments de les 
instal·lacions. 

Senyalització punts d’interès i xarxa de camins – 10.793 euros

Amb l’objectiu d’adequar un itinerari pels elements patrimonials i na-
turals de major valor del municipi, com diferents fonts, arbres monu-
mentals, miradors sobre el Maresme i Barcelona i altres punts d’inte-
rès, s’han senyalitzat una quarantena de punts d’interès del municipi. 
El finançament de l’actuació, que ha tingut un cost de 10.793 euros, 
ha anat a càrrec de la Diputació de Barcelona mitjançat un recurs del 
Catàleg de Serveis sol·licitat per l’Ajuntament d’Alella..


