




PROJECTES D'INVERSIONS DISTRICTE 1:           866,496 € 

Núm PROPOSTA A VOTACIÓ DESCRIPCIÓ

1 Reurbanització Carrer Fluvià 240,000 €

2 Reurbanització Carrer Barcelona 100,000 €

3 100,000 €

4 45,000 €

5 Millora Plaça de les Gavines 30,000 €

6 175,000 €

7 Reurbanització carrer Sant Isidre 630,000 €

8 Millora sauló plaça Carme Guasch 1,050 €

9 170,000 €

10 Ampliació voreres carrer Maria Cristina. 143,000 €

11 Ampliació voreres carrer Conquista. 580,000 €

12 Ampliació voreres carrer Sagunt 550,000 €

13 Millores Plaça de la Tenora i Plaça Pep Ventura 8,000 €

14 Millores urbanes al voltant de l'Hospital Municipal 200,000 €

15 685,000 €

16 25,000 €

17 Pavimentació alguns carrers Polígon Can Ribó 300,000 €

18 Reurbanitzar Güell i Ferrer 572,000 €

19 Reurbanitzar Príncep de Bergara 304,000 €

IMPORT 
INVERSIÓ

Reurbanització del carrer Fluvià per tal de millorar la 
mobilitat

Reurbanització del tram que falta com a plataforma única 
entre el carrer Quintana Alta i la Plaça Constitució.

Reurbanització Plaça i carrer de l'Oli i Passatge 
Barberà

Reurbanització de la Plaça de l'Oli, del carrer de l'Oli i del 
Passatge de Barberà per facilitar-ne la mobilitat

Millorar comunicació de Dalt la Vila amb Morera i 
Bufalà

Millores entre els barris de Dalt la Vila amb les seves 
conexions sota l'autopista seguint els criteris del Pla de 
Mobilitat Urbana de Badalona

Millores a la Plaça de les Gavines a la zona de jocs i 
substitució dels bancs

Pavimentació Guifré (Roger de Flor - Sant Ignasi de 
Loiola) 

Millora en la pavimentació del vial del carrer Guifré entre 
Roger de Flor i Sant Ignasi de Loiola

Reurbanització del carrer Sant Isidre per millorar la 
mobilitat i accessibilitat, inclou actuació de renovació del 
clavegueram

Renovació i millora del sorral de la zona de jocs de la Pla 
Carme Guasch

Reurbanització Riera de'n Matamoros (Francesc 
Layret - Germà Juli)

Finalitzar la reurbanització de la part de dalt de la Riera 
de'n Matamoros entre Francesc Layret i Germà Juli. Inclou 
les actuacions necessàries en el clavegueram sense 
substituir el col·lector

Ampliació de les voreres al carrer Maria Cristina per tal de 
facilitar la mobilitat dels vianants i millorar el drenatge.

Ampliació voreres carrer Conquista per tal de facilitar la 
mobilitat dels vianants i millorar el drenatge.

Ampliació voreres carrer Sagunt per tal de facilitar la 
mobilitat dels vianants

Actuacions d'enjardinament i millores d'aquestes dues 
places amb nou arbrat i renovació del parterre

Obertura del pati de l'antiga escola jungfrau per fer-hi un 
jardí obert annex a l'hospital on les pacients i familiars , i la 
ciutadania en general, puguin tenir un espai tranquil, 
l'actuació es complementa amb una endreça de l'entorn 
que millori també els passos peatonals

Terreny de les cordeleries: estacionament i zona 
verda

Adeqüació del terreny de les antigues cordeleries a 
Canyadó per tal de poder-hi situar una zona verda i 
aparcament.

Retirada de les línies elèctriques aèries del carrer 
Alfons XII amb Maria Auxiliadora 

Eliminació dels pals de cablejat que afecten a la vorera 
d'Alfons XII a la cantonada amb Maria Auxiliadora per tal 
de millorar-ne la mobilitat.

Partida destinada a la pavimentació de carrers al polígon 
de Can Ribó.

Reurbanització del carrer Güell i Ferrer per tal de millorar 
la mobilitat, el drenatge i el clavegueram.

Reurbanització del carrer Príncep de Bergara per tal de 
millorar la mobilitat, el drenatge i el clavegueram.



PROJECTES D'INVERSIONS DISTRICTE 2:        1,012,890 € 

Núm PROPOSTA A VOTACIÓ DESCRIPCIÓ

1 Construcció de rampes per millorar l'accessibilitat 300,000 €

2 149,000 €

3 456,300 €

4 Acabar la mediana de la Travessera de Montigalà. 468,000 €

5 54,000 €

6 Remodelació Pl. Dr. Fleming. Obres de remodelació a la plaça doctor fleming 770,000 €

7 Remodelar c/ Pintor Brunet. 69,000 €

8 Remodelar i adequar la Plaça Sistrells. Adequació i millores a la Plaça Sistrells 123,000 €

9 65,000 €

10 12,000 €

11 Reg automàtic als parterres de Rambla França . Reg automàtic als parterres de Rambla França . 2,000 €

12 20,000 €

13 150,000 €

14 Enjardinament de carrer Miguel Hernández Enjardinament de carrer Miguel Hernández 15,000 €

15 440,000 €

16 484,000 €

17 Ampliació de voreres al Passatge Milà i Fontanals 154,000 €

18 Ampliació de vorera del carrer Fortuny: costat senars 47,500 €

19 Ampliació de voreres al carrer Milà 307,400 €

20 Ampliació de voreres al carrer  Gènova 84,000 €

21 Ampliació de voreres al carrer Perú 320,000 €

22 Ampliació de voreres al carrer Canelones 247,400 €

23 252,000 €

24 Ampliació de voreres al carrer Sicília. 367,200 €

25 135,000 €

IMPORT 
INVERSIÓ

Millores d'accessibilitat a diversos carrers del districte per 
tal de facilitar la mobilitat a gent gran, cadires de rodes i 
cotxets.

Accessibilitat Escola d'Adults, ascensor i 
instal·lacio eléctrica

Millores d'accessibilitat i eliminació de barreres 
arquitectòniques a l'escola d'adults de Lloreda, construcció 
de l'ascensor i instal·lació elèctrica

Adequació de la part superior del dipòsit de 
vehicles. Mirador Can Cabanyes.

Adequació de l'espai situat dalt del dipòsit municipal de 
vehicles, mobiliari i altres elements urbans i de 
reurbanització.

Millores a la mediana del vial de la Travessera de 
Montigalà per tal de fer-la accessible

Rambla Sant Joan entre Planas d’en Sunyol i Súria, 
arranjar mur per ampliar vorera.

Millores d'accessibilitat a la Rambla Sant Joan entre 
Planas de'n Sunyol i Súria, arranjament del mur i ampliació 
de la vorera

Millores del paviment, pendents i replans del carrer Pintor 
Brunet

Enjardinament talús Passatge. Riu Garona, Camp 
de Futbol Lloreda.

Enjardinament del talús del passatge Riu Garona a l'alçada 
del camp de futbol 

Enjardinament zones entre ptge. Riu Segre i l’av. 
Catalunya

Enjardinament de les zones entre el Passatge Riu Segre i 
l'Avinguda Catalunya

Pas de vianants als parterres de pl. Maria Victòria 
dels Angels amb el carrer Mozart.

Pas de vianants als parterres de pl. Maria Victòria dels 
Angels amb el carrer Mozart.

Enjardinament del talús del carrer Escultor Clara 
amb carrer Pau Picasso.

Enjardinament del talús del carrer Escultor Clara amb 
carrer Pau Picasso.

Eixamplar vorera del carrer Pallaresa, entre carrer 
Paradís i Bonavista i esglaons que impedeixin el 
pas per la vorera.

Eixamplar vorera del carrer Pallaresa, entre carrer Paradís 
i Bonavista i esglaons que impedeixin el pas per la vorera.

Eixamplar les voreres del carrer Carles I entre carrer 
Paradís i Bonavista 

Eixamplar les voreres del carrer Carles I entre carrer 
Paradís i Bonavista 

Ampliació de voreres al Passatge Milà i Fontanals per tal 
de millorar la mobilitat dels vianants

Ampliació de vorera del carrer Fortuny: costat 
senars

Ampliació de voreres al carrer Milà per tal de facilitar una 
millor mobilitat dels vinants

Ampliació de voreres al carrer  Gènova per tal de facilitar 
una millor mobilitat dels vinants

Ampliació de voreres al carrer Perú per tal de facilitar una 
millor mobilitat dels vinants

Ampliació de voreres al carrer Canelones per tal de facilitar 
una millor mobilitat dels vinants

Ampliació de voreres al carrer Pedro Antonio de 
Alarcón

Ampliació de voreres al carrer Pedro Antonio de Alarcón 
per tal de facilitar una millor mobilitat dels vinants

Ampliació de voreres al carrer Sicília per tal de facilitar una 
millor mobilitat dels vinants

Eliminació dels pals de cablejat al carrer Maria 
Benllire

Eliminació dels pals de cablejat al carrer Maria Benllire per 
tal de facilitar una millor mobilitat dels vinants



PROJECTES D'INVERSIONS DISTRICTE 3:        1,024,255 € 

Núm PROPOSTA A VOTACIÓ DESCRIPCIÓ

1 Adaptar els passos peatonals per a persones amb mob 280,000 €

2 78,000 €

3 Parcs adaptats 80,000 €

4 Plataforma parada bus B3 Av Morera 7,000 €

5 365,000 €

6 14,000 €

7 150,000 €

8 Arranjar els voltants del mercat de Pomar 130,000 €

9 Pavimentació Bac de Roda 836,000 €

10 Més gronxadors 30,000 €

11 Millora encreuament de l'Av. Llenguadoc i la Ctra. 462,000 €

12 Vorera al carrer Fogars de Tordera 7,000 €

13 Construir la vorera de l'Av. Morralla 39,000 €

14 Cobrir la pista esportiva de Bonavista 850,000 €

15 Pavimentar AV Pomar 490,000 €

16 8,000 €

17 Solars carrers Tànger, Gregal i migjorn 250,000 €

18 Projecte de recuperació de la riera de Pomar, Fase 1 385,000 €

IMPORT 
INVERSIÓ

Millores d'accessibilitat a diversos carrers del districte per 
tal de facilitar la mobilitat a gent gran, cadires de rodes i 
cotxets.

Reformar i acondicionar el Centre Cívic de la 
Morera

Rehabilitació dels lavabos i la sala, instal·lació eléctrica, 
canvi de lluminàries, paviment, pintura, portes i 
senyalitzacions

Incorporació a les zones de jocs d'espais i elements 
adaptats a persones grans i amb diversitat funcional

Incorporació d'una plataforma a la parada de la tusa B3 a 
l'Avinguda de Morera per tal de facilitar-ne l'accessibilitat al 
transport

Adequacio del camí que creua el Parc G4 
continuació de Campoamor

Adequació del camí que creua el parc g4 a Montigalà amb 
pavimentació i iluminació suficient

Rehabilitar y adaptar parc infantil del Camí Sant 
Jeroni de la Murtra n.48

Rehabilitació del parc infantil, millores en seguretat i 
comoditat.

Millorar l'enllumenat de l'Av. Bac de Roda i l'Av. 
Morera

Rehabilitació dels elements existents i adquisició de nous 
fanals que permetin una millor iluminació de les avingudes 
Bac de Roda i Morera

Arranjament de l'aparcament existent al davant de l'actual 
mercat de Pomar.

Pavimentació al vial de l'Avinguda Bac de Roda que millori 
la circulació del trànsit

Adquisició i instal·lació de més elements de jocs als parcs 
del districte

Arranjament de la cruïlla entre Avinguda Llenguadoc i la 
Carretera de Canyet per tal d'afavorir la mobilitat de 
peatons i vehicles. L'actuació també milloraria els 
accessos del pont.

Carrer Fogars de Tordera: eliminar línia d'aparcament per 
posar una orella a la vorera que falta

Construcció de la vorera de l'avinguda Morralla a la part 
que en falta per millorar la mobilitat dels vianats

Cobertura de la Pista esportiva de Bonavista per tal de 
permetre la pràctica esportiva en condicions 
metereològiques més advereses

Pavimentació de l'Avinguda de Pomar per millorar el vial i 
el trànsit rodat

Millores al parc infantil al Carrer Sallent amb Av. 
Primer de Maig

Millores a la zona de sorra del parc infantil, renovació del 
sauló.

Adequació de solars municipals per tal de permetre un ús 
ciutadà. 

Fase 1 d'adequació de la Riera de Pomar a la part alta i 
fins el pont de Pomar, per convertir-la en una zona verda i 
de passeig. L'actuació també va encaminada a millorar la 
possible erosió.



PROJECTES D'INVERSIONS DISTRICTE 4:        1,200,000 € 

Núm PROPOSTA A VOTACIÓ DESCRIPCIÓ

1 Crear zones verdes a la Salut Alta 100,000 €

2 Reurbanització Mare de Déu de Lorda, Fase 1 480,000 €

3 Reurbanització C/ Europa Fase 1 712,800 €

4 Reurbanització carrer la Pau 415,000 €

5 40,000 €

6 Accessibilitat a Hipòlit Lázaro, nou ascensor 400,000 €

7 Remodelació parc de les palmeres 500,000 €

8 Més bancs a Marqués de Sant Mori 1,100 €

9 Il·luminació PL. Salvador Allende 35,000 €

10 Millora dels pasos de peatons al Carrer Asia 6,000 €

11 Remodelació plaça de la pipa (llefiá) 484,000 €

12 Separació zona infantil i adults biblioteca de Llefià 23,000 €

13 Adequació equipaments estació Metro Llefià 62,000 €

IMPORT 
INVERSIÓ

Arranjament i adeqüació de solars municipals al barri de la 
Salut Alta per tal de crear més zones verdes obertes a la 
ciutadania. Aquesta actuació es podria fer en alguns dels 
solars proposats actualment tancats.

Fase 1 de reurbanització i substitució del clavegueram del 
carrer Mare de Déu de Lorda, entre Ramiro de Maeztu i La 
Pau.

Fase 1 de reurbanització del carrer Europa, entre Ramiro 
de Maeztu i Salou. Inclou actuacions del clavegueram del 
mateix carrer i dels carrers Pérez Galdós i Sequia

Reurbanització del carrer La Pau, entre Ronda Sant Antoni 
i Europa, incloent substitució de clavegueram

Millora Av. Sant Salvador a Llefià: millora 
enllumenat i accessibilitat

Actuació de millora a l'encreuament de l'Avinguda Sant 
Salvador amb carrer Guasch encaminada a millorar 
enllumenat i accessibilitat

Construcció d'un nou ascensor que conecti el carrer Hipòlit 
Lázaro amb la comunitat de Virgen de la Salud

Actuació urbanística de remodelació de la Plaça de les 
Palmeres, adeqüació de l'àrea de gossos millores 
d'accessibilitat i conexions amb els carrers del voltant.

Compra i col·locació de bancs a l'Avinguda Marqués de 
Sant Mori entre Pau Piferrer i Calderon de la Barca

Nous fanals i millora de la il·luminació a la Plaça Salvador 
Allende

Pas de peatons i accessibilitat per creuar el carrer Asia des 
del carrer Berlin

Actuació urbanística de remodelació de la Plaça de la Pipa 
pendent de definir

Instal·lació de separacions entre les dues estancies de la 
biblioteca entre adults i infants

Adeqüació dels locals existents dins l'edifici de l'estació del 
metro a Llefià per tal de poder donar-los alguna utilitat pel 
barri.



PROJECTES D'INVERSIONS DISTRICTE 5:           803,192 € 

Núm PROPOSTA A VOTACIÓ DESCRIPCIÓ

1 Reurbanitzar República Portuguesa 370,000 €

2 Reurbanitzar Guixeres 383,000 €

3 Reurbanitzar Torras i Bages 233,000 €

4 Reurbanitzar Latrilla 235,000 €

5 Reurbanitzar Galileu 352,000 €

6 Millora Plaça Can Peixau 90,000 €

7 Renovació Parc Infantil Sant Jaume Renovació del parc infantil Sant Jaume 25,000 €

8 Mobiliari Adquisició i instal·lació de nou mobiliari al districte 20,000 €

9 Millores accessibilitat als carrers 40,000 €

IMPORT 
INVERSIÓ

Reurbanització del carrer República Portuguesa per tal de 
millorar-ne la mobilitat i els serveis, clavegueram inclòs.

Reurbanització del carrer Guixeres per facilitar-ne la 
mobilitat. L'actuació inclou substitució clavegueram

Reurbanització del carrer Torras i Bages per facilitar-ne la 
mobilitat. L'actuació inclou substitució clavegueram

Reurbanització del carrer Latrilla per facilitar-ne la 
mobilitat. Aquesta actuació no requereix de substitució del 
clavegueram

Reurbanització del carrer Galileu per facilitar-ne la 
mobilitat. L'actuació inclou substitució del clavegueram 
entre Balodomer Solà i Font i Escolà

Millores a la zona de jocs, mobiliari i espai annex de la 
Plaça Can Peixau

Millores urbanístiques que incideixin en els espais menys 
accessibles i amb més barreres arquitectòniques del 
districte per tal de millorar la mobilitat de vinants



TOTAL PRESSUPOST PARTICIPATIU D'INVERSIONS DISTRICTE 6:        1,093,167 € 

Núm PROPOSTA A VOTACIÓ DESCRIPCIÓ

1 Espai Jove a Sant Roc 424,000 €

2 Ampliar espai Centre Cívic Sant Roc 130,000 €

3 Acondicionament sota l'autopista 500,000 €

4 300,000 €

5 500,000 €

6 Millores urbanístíques 50,000 €

7 Reurbanitzar passatge Comerç Reurbanització del passatge comerç 128,000 €

8 Pla d'enjardinament i arbres 18,000 €

9
Renovació de la vidreria edifici biblioteca i centre cívic

30,000 €

IMPORT 
INVERSIÓ

Adequació d'un espai municipal al barri de Sant Roc 
d'entre 300 i 400 metres quadrats per a la creació d'un 
Espai Jove municipal al barri

Actuació que contempla el desplaçament del Consorci 
Badalona Sud a un altre espai municipal que permeti 
guanyar espai al Centre Cívic.

Continuació de les obres d'acondicionament de l'espai sota 
l'autopista a l'alçada del barri de Sant Roc entre Avinguda 
Maresme i Sant Adrià.

Millores a les places del districte: mobiliari, 
enjardinaments, etc...

Partida destinada a la compra i instal·lació de nou 
mobiliari, reformes d'enjardinament i remodelacions de les 
places dels barris de Sant Roc i Artigues. Actuacions que 
es decidiran de manera conjunta amb el veïnat.

Reurbanitzar zones interiors Marqués de Montroig, 
Av Maresme i Alfons XII

Reparació de paviments de les zones interiors entre els 
edificis dels carres Alfons XII, Av.Maresme i Marqués de 
Montroig

Actuacions de microurbanisme encaminades a millorar la 
mobilitat i l'accessibilitat dels punts que més ho requereixin 
del districte

Recuperació de l'arbrat no renovat els darrers anys així 
com millores d'enjardinament

Canvi envidraments finestres biblioteca de Sant 
Roc



PROJECTES D'INVERSIONS DE CIUTAT:        8,000,000 € 

Núm PROPOSTA A VOTACIÓ DESCRIPCIÓ

20 600,000 €

43 Renovació i millores als equipaments educatius 500,000 €

21 Millora d'alguns parcs 90,000 €

22 Millora d'enllumenat 500,000 €

29 400,000 €

44 Renovació i millores als equipaments esportius 600,000 €

28 350,000 €

35 Pla de solars buits, adeqüacions 100,000 €

19 2,400,000 €

3 Ampliació i millores de les zones de jocs 600,000 €

41 400,000 €

18 Escola Bressol Municipal al barri del Progrés 2,000,000 €

34 Peatonalitzacions de carrers 200,000 €

2 Adeqüació de noves zones d'horts municipals 60,000 €

IMPORT 
INVERSIÓ

Actuacions prioritàries del Pla Director de 
Clavegueram

Actuacions de millora de la xarxa de clavegueram. Són 
obres que es podran desenvolupar a qualsevol punt de la 
ciutat seguint les prioritats tècniques del PDC de la ciutat. 

Millores d'inversions al centres educatius de la ciutat a 
desenvolupar en funció de les necessitats objectives 
tècnicques i d'acord amb la comunitat educativa de la 
ciutat.

Millores a les zones verdes de la ciutat amb mobiliari, 
fonts, i altres elements urbanístics que permetin un millor 
gaudi dels parcs urbans de la ciutat.

Actuacions de millora a la xarxa d'enllumenat. Són obres 
que es desenvoluparan a qualsevol punt de la ciutat 
seguin les prioritats tècniques municipals.

Millores per l'ús de la bicicleta (aparcaments, 
carrils...)

Reforçar i millorar la senyalització respecte la bicicleta, 
ampliació de la xarxa de carrils bicis i aparcaments de 
bicicletes arreu de la ciutat. 

Millores a diferents centres esportius de la ciutat com els 
camps de futbol de Badalona Sud i Llefià i d'altres 
poliesportius i piscines municipals.

Millores en centres d'educació especial i 
residències de l'IMSP

Partida de millores d'inversions a la xarxa de centres 
d'educació especial i residències de l'Institut Municipal de 
Serveis Personals, per tal de millorar la qualitat d'aquests 
serveis.

Partida que permeti arrenjar solars i que complementi així 
al Pla de solars buits de Badalona. Buscar un ús per 
aquells solars abandonats.

Espai de joves i nou equipament multidisciplinar a 
Llefià

Construcció d'un equipament multidisciplinar en algun 
solar municipal disponible i suficient al barri de Sant Mori 
de LLefià que pugui albergar un Espai Jove Municipal així 
com d'altres serveis públics a definir conjuntament amb els 
veïns i veïnes.

Proposta de millores de les zones de jocs infantils per tota 
la ciutat. Ampliar la zona d'ombra, fonts, bancs i seguretat. 
Creació on s'escaigui de noves zones de jocs. Els criteris 
d'actuació seran en funció de les necessitats reals i 
objectives del diferents barris.

Adequació bàsica d'Eines Canela per equipament 
de cultura tradicional i popular

Adequació bàsica d'aquest antic edifici industrial històric 
catalogat per tal de poder albergar un equipament de ciutat 
de referència i autogestionat per les colles de cultura 
tradicional i popular de la ciutat.

Construcció d'una nova escola bressol municipal al barri 
del Progrés amb capacitat per un centenar de nens i nenes 
d'entre 0 i 3 anys.

Inversions que contemplin la peatonalització de carrers i 
l'ampliació d'espais per als vinants a tota la ciutat.

Ampliar l'actual dotació d'horts urbans a la ciutat per tal 
que més gent gran i aficionats puguin desenvolupar 
aquesta activitat saludable



42 Renovació i millores als centres cívics 150,000 €

45 360,000 €

16 Equipament cultural a Ca l'Andal 2,000,000 €

6 Arranjaments i millores als mercats municipals 285,000 €

30 Nova biblioteca al districte 2 3,500,000 €

25 Millores al parc de can Solei i Ca l'Arnús 500,000 €

27 Millores d'accessibilitat als equipaments municipals 200,000 €

46 Xarxa de camins escolars 100,000 €

31 Noves adquisicions de mobiliari urbà 300,000 €

13 60,000 €

32 Panells informatius a les parades d'autobús 44,000 €

11 1,500,000 €

10 Casal de gent Gran a Dalt la Vila 1,320,000 €

9 Casal de gent gran a Can Jumberca 1,812,500 €

1 150,000 €

Millores als centres cívics de la ciutat que permetin un 
millor ús ciutadà.

Subministrament d'arbrat i noves plantacions a tota 
la ciutat

Reposició de l'arbrat de la ciutat. Els darrers anys s'han 
deixat de reposar 1.100 arbres per tota la ciutat. La 
proposta contempla poder omplir els escorcells buits amb 
aquest miler d'arbres que falten. Actualment al casc urbà 
de la ciutat tenim uns 35.000 arbres.

Partida destinada a la rehabilitació inicial de la masia de 
Ca l'Andal per poder albergar un futur equipament cultural 
al barri.

Actuacions als mercats municipals que requereixin de 
petites millores en els edificis per tal de fer més agradables 
els espais. 

Seguint les directirus del Pla de Biblioteques de Badalona 
2011-2025 construcció d'una biblioteca que substitueixi 
l'actual de Lloreda més gran i que pugui donar serveis per 
més barris.

Millores al parc de can Solei i Ca l'Arnús en espais que 
s'utilitzen per a la dinamització del parc: aula 
d'interpretació i adequació de l'espai d'entrada per 
l'avinguda de Navarra i millores d'accessibilitat i seguretat.

Partida per a millorar l'accessibilitat de diferents edificis 
públics que permetin un millor ús per a persones amb 
mobilitat reduïda

Millores per senyalitzar i adequar diferents camins escolars 
de la ciutat seguint les indicacions del Pla de Mobilitat.

Compra i instal·lació de nous elements de mobiliari urbà 
que millorin l'espai públic.

Creació de circuits per la pràctica esportiva a l’aire 
lliure.

Creació de tres espais a la ciutat que contemplin elements 
per a la pràctica esportiva a l'aire lliure.

Ampliació dels panells informatius a les parades d'autobús 
que facilitin dades de temps d'arribada i d'altres utilitats per 
un millor ús d'aquest transport públic

Construcció d'una instal.lació d’esports multiusos a 
La Colina

Construcció d'una instal.lació d’esports multiusos 
especilitzada en fútbol americà i rugby lligada a un centre 
de tècnificació. Aquest espai estaria ubicat al costat del 
pavelló de La Colina creant així un espai integral per a la 
pràctica esportiva.

Nou equipament de Casal de Gent Gran al barri de Dalt la 
Vila

Nou equipament de Casal de gent gran al futur edifici dels 
terrenys de Can Jumberca.

Accés al parc de la Serralada de Marina des de 
Montigalà

Millorar la Porta de parc per la Vall de Betllem des de 
Montigalà, naturalitzant l'entrada per fer notar als visitants 
que entren en un espai natural protegit. Actuacions que 
millorin la integritat de l'espai natural de la Serralada de 
Marina.



4 Ampliacions i millores d'àrees de gossos 100,000 €

33 Parcs urbans berenador de Can Ruti 150,000 €

39 Punts de llum per actes a l'espai públic 120,000 €

36 38,500 €

24 Millores al Museu de Badalona 478,000 €

26 Millores biblioteca Central Can Casacuberta 160,000 €

17 Equipament multidisciplinar al carrer Apenins 2,000,000 €

23 Millores a l'Escola del Mar 55,000 €

14 52,300 €

15 Dignificar l'entorn del turó d'en Boscà 30,000 €

5 Arranjament de l'Escola de Música Moderna 700,000 €

12 Construcció Instal·lació Ramadera Gestió Forestal 110,000 €

Millora de les àrees de gossos existents i creació de noves 
àrees en aquells barris amb més mancança d'aquest 
servei. Les noves àrees es construiran seguint estudis 
objectius i tècnics, adaptan-les a les necessitats i peticions 
veïnals.

Adequació de l'edifici del berenador per que pugui ampliar 
l'oferta gastronòmica. Tancament amb fusteria d'alumini i 
vidre de tots els espais oberts, fer arribar el gas natural fins 
l'edifici, habilitar un espai per a cuina, augmentar la 
potència elèctrica, augmentar el nombre de taules 
exteriors. 

Incorporació de punts de llum a divereses places i espais 
oberts de la ciutat on les entitats i associacions i la 
ciutadania en general pugui desenvolupar millor les 
activitats públiques.

Projecte de la recuperació de l'entorn de Can Ruti. 
Font del Pop i de Can Ruti

Recuperació de les fonts. Les fonts de la serralada de 
marina s'estan perdent ja que estan deixar de rajar. Son 
punts molts importats dins de l'ecosistema ja que permeten 
el desenvolupament d'especies lligades a la presència 
d'aigua i afavoreixen la biodeiversitat. Algunes d'elles 
provenen d'antigues mines d'aigua que cal recuperar i 
potenciar la presència d'igua amb la contrucció de basses. 
És el cas de la font del pop i de la font de can ruti. A més la 
font del pop subministra l'aigua de reg per a la masia de 
can miravitges i és vital mantenir aquest subministre

Millores al Museu Municipal de Badalona: adeqüació de la 
terrassa, museografia a la casa de l'Eura i les termes.

Millores a la Biblioteca Central Urbana de Can 
Casacuberta: canvi a auto préstec i de la zona infantil, així 
com modernització de la zona wc.

Fase 1: equipament multidisciplinar al carrer Apenins que 
pugui albergar per exemple la futura seu municipal, una 
ludoteca o aquells serveis a definir pels veïns i veïnes.

Petites millores a l'Escola del Mar com la fusteria exterior, 
canvi de baranes de la segona planta, pintar la totalitat de 
l'edifici, climatització, canvi monitors sala aquàrium, canvi 
terra aula laboratori i portar línia fibra òptica de l'Escola del 
mar fins a la platja dels pescadors.

Dignificació del teatre Romà i altres elements 
patrimonials Dalt la Vila

Actuacions per dignificar l'espai del teatre romà de Dalt la 
Vila. Millores en la senyalització i dignificació del patrimoni 
històric de la ciutat.

Millores del seguiment arqueològic de la instal·lació, 
contenció de terres i arranjament del camí, monòlit a la 
carretera, senyalitzacions entrada amb informació del 
Museu i de la Ruta dels Ibers i al llarg del recorregut, 8 
elements d’informació del jaciment i 3 taules d’interpretació 
del paisatge

Acondicionament de l'equipament del carrer Germà 
Bernabé al barri de Dalt la Vila que actualment alberga 
l'Escola de Música Moderna per tal de millorar la docència.

Instal·lació descoberta al Parc Natural on poder tenir en un 
futur un ramat que ajudi al manteniment de la franja de 
protecció contra incendis



37 250,000 €

8 Carril d'Aigües Obertes al mar 1,000 €

40 Projecte de biòtops al Pont del Petroli 525,000 €

38 Punts de càrrega oberts per a vehicles elèctrics 50,000 €

7 Camp Regates de Rem a Badalona 6,000 €

Projecte paisatgístic de condicionament del camí 
d'accés a Can Miravitges (Fase I)

La Masia de Can Miravitges alberga l'Escola de Natura i és 
un centre d'estudi del Medi de referència per les escoles 
de Badalona. El projecte té dues fases, aquí es contempla 
la fase 1: adequar el pas des de la carretera fins a 
l'aparcament i de l'aparcament fins a la masia amb un camí 
per a vianats. Moviment de terres, estabilització de 
talussos, plataformes aparcament, consolidació de camins 
amb formigó tenyit, millora de la connexió d'aigua a la 
masia, connexió amb fibra òptica, revegetació, instal·lació 
de reg,...

Instal·lació de senyalitzacions de carril de natació en 
aigües obertes per tal d'ajudar al foment de la pràctica de 
la natació a mar.

Els biòtops són àrees que reprodueixen unes condicions 
especials per a la reproducció de la flora i la fauna. En 
aquest cas el projecte contempla la incorporació d'esculls 
submarins artificials que permeti la reproducció de peixos i 
altres èssers marins sota el pont del petroli.

Dotar a la ciutat de punts de càrrega a l'espai públic per als 
cotxes elèctrics.

Instal·lació d'un camp de regates a mar obert per a millorar 
la pràctica del rem al nostre litoral


	Hoja 1
	HOja 2

