PRESSUPOST PARTICIPATIU
SANT FRUITÓS DE BAGES
2021
Proposta:
Adequació solar i vies de servei entre els carrers Major, Mercè
Rodoreda, Els Roures i camí del Grau a la urbanització La Rosaleda
Aquesta actuació es duria a terme al solar ubicat entre els carrers Major, Passatge Major,
Mercè Rodoreda, Els roures i el camí del Grau de la urbanització La Rosaleda.

La proposta no afectaria al solar, ja que aquest es tracta de propietat privada no municipal,
sinó que tindria lloc al perímetre d’aquest i dels habitatges privats dels carres esmentats,
Concretament als 4 metres d’amplada tant de les vies de servei dels carrers Passatge Major,
Carrer Mercè Rodoreda i carrer dels Roures, com de la part posterior d’aquests habitatges.
L’adequació d’aquest solar es una antiga reivindicació dels veïns, i que no ha tingut resposta al
no localitzar els legítims propietaris de la finca. Per això aquesta proposta va més enllà d’aquesta
titularitat i el que es vol es que l’Ajuntament posi els primers passos previ a la urbanització del
solar.

OBJECTIU:
Amb aquesta proposta volem donar resposta i servei a àrees diverses i transversals com son la
seguretat, sanitat i la mobilitat.
-

Malauradament en els darrers anys, ja immersos en la tardor, i un cop la llum diürna
desapareix quan encara els veïns es troben treballant, s’han petit diversos robatoris al
interior dels domicilis dels carrers del perímetre del solar. La manca total d’il·luminació
fa que la presència de persones quedi totalment desapercebuda, i al tractar-se de la part
posterior dels habitatges, fa que aquests siguin vulnerables als delinqüents.

-

Un altre dels cavalls de batalla es la vegetació que s’acumula en aquest solar, i que
suposa un risc d’incendi que pot afectar als habitatges. Ja a l’any 2017, els veïns vam
haver de ser desallotjats per un lamentable incendi que va patir el municipi. En aquest
sentit, l’Ajuntament reconeix el problema i actua una vegada a l’any sobre el terreny
privat.

-

Les vies de servei entre els habitatges d’aquests carrers, i que donen accés al solar, es
troben arranjades amb una malla per evitar el creixement d’herbes i grava. Alguna
d’aquestes vies son utilitzades com a estacionaments i d’altres com a pas al solar. Però
totes elles no es troben en condicions, algunes plenes d’herbes, i d’altres plenes
d’excrements de gossos.

-

La no urbanització del solar fa que les aigües pluvials es concentrin en els patis posteriors
dels habitatges del carrer Major i del Passatge Major, alhora que crea grans bassals en
els accessos al passatge Major i al camí del Grau. El bassal a l’accés del Passatge Major
fa que els vehicles al entrar i sortir omplint de terra i fang la Via Pública i alhora
embruten els accessos dels habitatges.

-

La circulació de vehicles del interior del solar, així com la que prové del carrer dels
roures, no disposa d’un camí en condicions per sortir al camí del grau, el que fa que la
majoria dels vehicles surtin per l’accés del Passatge Major, una via de 4 metres amb
entrades a habitatges per una banda, i una plaça en l’altre. Amb el conseqüent perill per
la presència de veïns o infants.

-

Tanmateix, el camí del Grau, presenta grans bassals i un accés empedregat amb solcs
que no permet el pas habitual de turismes. D’altra banda, el carrer dels Roures, es troba
bloquejat en el seu extrem.

-

Una actuació en l’arranjament de la connexió del carrer dels Roures, amb el solar i el
camí del grau, permetrà alleugerar el trànsit al carrer Major, via majoritària d’entrada i
sortida a la urbanització, doncs molts dels usuaris del carrer Major, Mercè Rodoreda i
Roures, podrien utilitzar aquesta alternativa de sortida.

El projecte:
-

-

Pavimentació de les 5 vies de servei entre habitatges dels carrers Major, Mercè
Rodoreda i Roures al solar connex.
Pavimentació i continuïtat de les mateixes vies de servei, en una amplada de 4 metres
per la part posterior dels habitatges del carrer Major, Passatge Major, carrer Mercè
Rodoreda i carrer dels roures.
Instal·lació de 20 fanals solars.
Instal·lació de 5 papereres.
Arranjament del camí del Grau amb connexió al carrer dels Roures

Pressupost:
Anivellació dels terrenys previ al col·locació del formigó i 3.000 euros
arranjament del camí del grau
Pavimentació vies de servei i part posterior de les cases 1360 m2 40.800 euros
25.740 euros
20 fanals solars 550 Ecology
https://merkasol.com/epages/62387086.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62387086/Products/farola004

5 Paperes urbanes (www.tecnol.es)

400 euros
TOTAL 69.940 euros

NOTA: El pressupost participatiu del Ajuntament es una eina fonamental per impulsar la
participació ciutadana en la relació dels administrats amb l’administració. En una societat
del segle XXI, la gestió dels recursos públics ha de ser el més participatiu i democràticament
possible, i l’administració ha de garantir que hi concorri el màxim nombre possible de
ciutadans. Creiem, que haver de realitzar un pressupost del cost d’execució del projecte,
tot i ser un filtre perquè no es presentin propostes fora dels límits de la partida
pressupostària, son un entrebanc per a moltes persones que no disposen de medis o
coneixements per poder dur-lo a terme.

