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Escull les obres
d’estiu de 2018

Per tercer any la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat pot decidir quines seran les 
obres de millora de l’estiu en el marc del Pla de Millora de l’Espai Urbà, al qual 
s’han destinat 400.000 €.

El procés de participació, que es va iniciar al mes de setembre, arriba a la fase de 
decisió de les propostes presentades per la ciutadania, després que els Serveis 
Tècnics municipals les han valorat i validat.

Qui pot participar
Totes les persones empadronades a Sant Feliu, majors de 16 anys.

Quan participar
Del 10 de novembre al 4 de desembre de 2017.

On i com decidir
• A través del www.santfeliu.cat/obresestiu2018 (ordinador o dispositiu mòbil).
• Presencialment a l’O�cina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament, en 

horari de matí i tarda, presentant el DNI. Es pot votar un màxim de 3 propostes.

Informació sobre les propostes a decidir
• A partir del 10 de novembre i �ns al 4 de desembre tant a l’OAC com a l’adreça 

web www.santfeliu.cat/obresestiu2018 es pot consultar un dossier informatiu 
amb totes les propostes ciutadanes, tant les que han estat validades pels 
Serveis Tècnics municipals, com les que han estat desestimades i el motiu 
perquè ho han estat.

Cada proposta validada té al web una �txa amb informació (pressupost, ubicació, 
fotogra�a, etc.).

Resultats
Es farà públic el 5 de desembre de 2017 als mitjans de comunicació municipals. 
Posteriorment s’iniciaran els tràmits administratius per aprovar els projectes i 
contractar les obres que es desenvoluparan durant l’estiu de 2018.

01 Ciutat: Adequació de diferents passos de vianants de la ciutat per a 
persones invidents.

02 Can Nadal: Noves voreres al c/ J.M. de Molina, entre els carrers de 
Laureà Miró i Falguera. 

03 Ciutat: Creació de nous itineraris i carrils bici estratègics per la ciutat.

04 Ciutat: Millores en diversos espais peatonals de la ciutat.

05 Roses-Castellbell: Creació d'una nova plaça al c/ Girona, cruïlla c/ 
Marquès de Monistrol.

06 Roses-Castellbell: Millores al parc de la Torre del Roser.

07 Ciutat: Millora de la senyalètica en matèria de civisme a la via pública.

08 Mas Lluí: Millora de dues cruïlles del pg. Comte Vilardaga (amb els 
carrers de Matilde Bertrand-Margarida Xirgu-Frederica Montseny).

09 Ciutat: Creació d'espais d'ombra, mitjançant tendals en zones de 
lleure i de jocs infantils. 

10 Can Nadal: Plataforma elevada al c/ General Prim.

11 Can Calders: Millores a diferents espais infantils i de lleure ubicats al 
c/ Mas Lluí, entre la pl. Ferrer i Guàrdia i Carles Buïgas.

12 Roses-Castellbell: Millores a dos espais urbans del c/ Tibidabo, 
davant del Centre Cívic Roses.

13 Ciutat: Millora de l'adherència de paviments a carrers amb forta 
pendent.

14 Can Calders: Millores en la seguretat de la riera de la Salut, entre els 
carrers de Teixidores i Clementina Arderiu.

15 La Salut: Reparació de la vorera i millora de l'arbrat del c/ Mataró.

16 Ciutat: Millores a diversos pipicans: rbla. Marquesa de Castellbell, 
parc del Llobregat i parc d'Europa.

17 Falguera: Millores a les voreres del c/ Ramón y Cajal, entre els carrers 
de Jaume Ribas i El Pla.

18 Ciutat: Millores a dos parcs infantils als carrers de Joana Raspall i 
Sant Joan.

19 Can Nadal: Asfaltat del c/ Constitució (costat riu) entre la riera de la 
Salut i la pl. Estació.

20 Roses-Castellbell: Asfaltat dels carrers de Girona i Marquès de 
Monistrol.
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Els pressupostos són estimatius.
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