Estat actual de les altres propostes presentades durant el procés de votació del
PRESSUPOST PARTICIPATIU 2017
Altres propostes

Estat

Via Pública
Arreglar voreres i fer passos de vianants
Millora del ferm del carrer Nou continuació carrer Canigó (canalització
aigües)
Adequació de la carretera d’Olot:
- Voreres més amples
- Incorporació d’elements a la calçada per tal de reduir la velocitat dels
vehicles
- Passos de vianants
- Nova il·luminació
- Instal·lació de jardineres a les voreres per embellir l’entrada del poble
Treure arbres existents a la carretera d’Olot, davant la parada de la Teisa i
posar-hi jardineres
Asfaltar els jardins de la carretera d’Olot davant la parada de la Teisa
Creació places d’aparcament a la carretera d’olot
Adequació de voreres per tal de poder passar-hi amb cadires de rodes o
cotxets de nadons
Posar separadors vials pels carrils bici del municipi
Recollida residus
Tanques de fusta o embellidors als punts de recollida d’escombraries
Clavegueram
Neteja del clavegueram per les pluges
Reconducció d’aigües pluvials a l’interior del nucli de Canelles
Noves tecnologies
Instal·lació de Wifi al veïnat de Canelles
Instal·lació de fibra òptica

Inclòs en la 1ª fase del projecte del C/ Escoles. Properament
s’aprovarà i sortirà a licitació
S’estudiarà per tal d’incloure-ho al programa de manteniment

Projecte en fase de redacció per part dels serveis tècnics
municipals, el qual recull totes les propostes envers el C/ Olot.
Les propostes resultants seran sotmeses a la participació dels
veïns del poble.

S’estudiarà una millora del sector
Es farà una millora de l’àmbit
Forma part del projecte de redacció del C/ Olot
En el nou planejament urbanístic (POUM) que actualment es
troba en fase de redacció, hi quedarà recollida aquesta necessitat
Es contempla en la propera obra de millores del C/ Escoles
No es contempla per problemes de salubritat
Hi ha un programa de manteniment inclòs dins el Pla Inuncat
local
Es farà un estudi de la petició per resoldre la incidència
S’està treballant per millorar la connectivitat d’internet al sector
S’ha sol·licitat a les operadores els terminis pel possible
desplegament però no s’ha rebut resposta

Instal·lacions esportives
Camp de futbol amb gespa artificial
Millorar camp de darrera de la piscina

Es considera una solució molt pràctica però té un cost molt elevat
sense possibilitat d’ajuts públics.
S’estudiarà

Edificis municipals
Creació d’una ludoteca o un espai per poder anar amb la mainada quan faci Actualment el Punt Jove dóna aquest servei. Estem oberts a
millores si hi ha peticions compromeses.
mal temps

