ANNEX D'INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 2016
FINANÇAMENT AMB SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ
Remodelació camp futbol La Batlloria

Cost Total
600.000,00 €

FINANÇAMENT AMB ROMANENT ANY 2016
RESTA EXERCICIS FINANÇAT AMB ENDEUTAMENT
Tecnologies informació
Renovació d'equipament informàtic

Cost Total

2.016
600.000,00 €
2.016

2.017

2.018

Descripció

2.017

2.018

Descripció

25.000,00 €

25.000,00 €

Adquisició d'ordinadors i impressores

20.000,00 €

20.000,00 €

Retirada de cablejat digital antic i substitució per nou format.

100.000,00 €

50.000,00 €

Implantació de la ruta "Tourdera", tram Sant Celoni.

50.000,00 €

50.000,00 €

Millores al Mercat municipal Sant Martí
Dotació de connexió electrica per a events a la plaça Comte del
Montseny
Esports

70.000,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

Renovació del cablejat digital dels edificis municipals
Promoció econòmica
Millores a l'espai públic del Poligon industrial Molí de les Planes

50.000,00 € Obres d'adequació i enjardinament de les zones públiques del polígon.
Adquisició de rètols de senyalització i obres d'implantació de passeres de
fusta en guals, per al a implantació de la ruta "Tourdera".
Obres d'adequació de la zona logística i de millora de l'accessibilitat a les
30.000,00 € entrades del mercat.
Instal·lació de cablejat i armari elèctric per disposar de punt de connexió
elèctrica per a events a l'espai públic.
Adequació de les torres d'il·luminació dels Camps de Futbol de Sant Celoni i
la Batllòria, per a possibilitar tasques de manteniment amb plenes
condicions de seguretat.

Homol·logació de linies de vida de les torres il·luminació del
Camps de futbol 11 de setembre i de la Batllòria

12.000,00 €

12.000,00 €

Millores a les grades del Camp de futbol 11 de setembre.

10.000,00 €

10.000,00 €

Renovació dels tancaments de pistes esportives de barri

80.000,00 €

51.063,88 €

Renovació del paviments perimetrals i reparació del paviment
sintètic de les Pistes d'Atletisme de can Sans.
Territori

50.000,00 €
- €

50.000,00 €

Millores cementiri (Sant Celoni + La Batlloria)
Mesures contraincendi Ateneu

252.000,00 €
116.000,00 €

118.000,00 €
116.000,00 €

Remodelació plaça Josep Alfaras

100.000,00 €

100.000,00 €

Ordenació i urbanització de la Plaça Josep Alfaras per adequació dels
serveis urbanístics i paviments per millorar mobilitat i urbanització final de
tot l'àmbit

Millores de mobilitat i accesibilitat (Pla accessibilitat)

140.421,03 €

140.421,03 €

Millores mobilitat i accessibilitat del municipi

29.918,42 €

29.918,42 €

Obres rehabilitació Ateneu

28.936,12 €

Obres de segellat de franges entre plataformes de les grades, per evitar
l'accés de residus a zones innaccessibles a la neteja.
Retirada i substitució per noves, les tanques perimetrals de pistes
esportives de barri.
Obres de reparació del paviment perimetral de formigó de la pista
d'atletisme i de reparació i pintura del paviment sintètic.

134.000,00 €

Projectes executius i obres d'adequació de cementiris de Sant Celoni i la
Batllòria a normatives de seguretat i accessibilitat actuals

Modificació contracte per execució de les obres de rehabilitació

Connexió aigües residuals de la Batllòra a EDAR de Riells i Viabrea
TOTAL
FINANÇAMENT AMB CREDIT (ENDEUTAMENT)
Tecnologies de la informació

Centraleta de telèfon centralitzada de l'Ajuntament
Promoció Econòmica

Zona acollida vehicles autocaravanes
Comunitat

Nova seu de l'Àmbit de Comunitat a l'edifici Puigdollers
Nou vehicle Servei d'Atenció Domiciliària

Adeqüació del porxo de l'aulari del recinte Alfons Moncanut
Cultura-Educació

Redacció projecte d'ampliació de l'edifici de la Biblioteca
Municipal l'Escorxador

Coberta de les pistes esportives de la Batllòria (nou equipament
d'usos polivalents en el recinte de l'escola Montnegre)

8.782,19 €

8.782,19 €

1.084.121,64 €

841.185,52 €

Cost Total

2.016

30.000,00 €

50.000,00 €

Preu just finques afectades per projecte de connexió
162.936,12 €
2.017

2.018

30.000,00 €

50.000,00 €

Implantació d'una zona de serveis per acollir vehicles autocaravanes, amb
l'objecte de promocionar Sant Celoni com a municipi atractiu pel turisme,
especialment interessat per espais naturals.

338.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

25.000,00 €

300.000,00 €

71.000,00 €

Descripció

Adquisició de centraleta única per donar servei a tot l'ajuntament, evitant
la dispersió actual en petitets centraletes a cada equipament, que implica
més despesa en manteniment i pèrdues de temps i eficiència en la gestió.

338.000,00 €

71.000,00 €

80.000,00 €

-

€

Habilitació de l'edifici municipal Puigdollers com a seu de l'Àmbit de
Comunitat, amb l'objecte de donar resposta a les deficiències de
condicions que presenta l'actual i, alhora, evitar el pagament de lloguer.
Adquisició d'un nou vehicle pel Servei d'Atenció Domiciliària, en substitució
de l'actual, matriculat el 1999.

-

El recinte Alfons Moncanut acull les seus del Centre de dia i de l’Associació
Neurològica Amics Baix Montseny (ANABM). L’adequació del porxo
permetrà atendre amb millors condicions les persones usuàries dels serveis
€ que presta l’ANABM

25.000,00 €

L'edifici actual de la Biblioteca l'Escorxador no dóna compliment als
estàndars del Mapa de lectura Pública de Catalunya (edifici actual: 887m2 i
paràmetres recomanats 1.454m2. Aquesta manca d'espai es palesa amb
les dificultats d'encaixar nous serveis i/o demandes i necessitats dels
usuaris (espai TIC, sala d'actes per a activitats, ampliació punts de lectura
de les sales...).

300.000,00 €

En el recinte de l'escola Montnegre hi ha unes pistes esportives d'ús
escolar i comunitari. Cobrir aqeust espai permetrà ampliar els usos tant per
a l'escola donant resposta al programa de necessitats que determina el
Departament d'Ensenyament considerant que el nou edifici de l'escola no
disposa d'una sala polivalent/ gimnàs. Alhora, aqeust nou espai també
permetrà atendre altres necessitats comunitàries (envelat que es col·loca
en períodes de festa, espai cobert per a activitats que organitzen entitats/
Consell de Poble/ ajuntament, etc...).

Adquisició pati escola la Tordera

40.000,00 €

Adquisició pati Soler Vilardell
Comunicació

50.000,00 €

Pantalles informació (Entrada Sant celoni + Plaça de la vila)
Policia local

25.000,00 €

Nova seu de la policia local
Nou vehicle

Videovigilancia urbanització Boscos del Montnegre i accessos
zona centre
Zona blava, renovació de parkimetres
Esports

Renovació de la gespa artificial del Camp de futbol 11 de
setembre

Polit, repintat i envernissat del parquet del Pavelló del CME Sot
de les granotes

El pati d'educació infantil de l'escola mancomunada la Tordera està a
precari, no disposa de jocs infantils i té problemes greus de seguretat i
desguàs d'aigües que afecten les aules. Caldrà treballar conjuntament amb
la comunitat educativa per preveure un projecte de pati que inclogui
l'adquisició de jocs i elements d'estructura (sorrals, baixadors...). El conveni
amb l'ajuntament de Santa M. de Palautordera estableix, entre d'altres ,
que els actuacions en els exteriors de l'edifici escolar corresponen a
l'ajuntament de Sant Celoni, si bé, en les liquidacions econòmiques
s'ajusten les despeses a finançar per part de cada ajuntament segons el
nombre d'alumnes escolaritzats de cada municipi.

40.000,00 €

50.000,00 €

Instal·lació de 2 pantalles de leds d'exterior ubicades a llocs de gran pas de
gent per donar informació municipal, turística, cultural, avisos.

25.000,00 €

623.392,00 €

217.279,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

35.000,00 €
70.000,00 €

200.000,00 €

25.000,00 €

35.000,00 €
35.000,00 €

Durant les properes setmanes s'iniciarà la construcció del nou edifici de
l'escola Soler de Vilardell i aquest equipament no disposarà de jocs
infantils. Caldrà treballar conjuntament amb la comunitat educativa per
preveure un projecte de pati que inclogui l'adquisició de jocs i elements
d'estructura (sorrals, baixadors,...).

35.000,00 €

Remodelació de la comissaria de la Policia Local del carrer Santa Fe.
Ampliació de les dependències amb la reforma del baixos i el primer pis de
406.113,00 € l'edifici Santa Fe 52.
Adquisició d'un vehicle logotipat i equipat per a exercir les tasques pròpies
de vehicle patrulla policial.
Adquisició d'una càmera de videovigilància per a controlar l'acccès de la
zona de Boscos del Montnegre, i adquisició de 4 càmeres lectores de
matrícula per a control d'accessos a la zona centre (Torras i bages, Abad
Oliba, Sant Pere, Major amb Sant Martí)
Adquisició de nous parquímetres amb software per a pagament des dels
dispositius mòbils mitjançant APP

La gespa artificial del Camp de Futbol 11 de setembre, es va instal·lar el
2003, amb una durada útil de 10 anys. El bon manteniment ha permès
perllongar la previsió, però cal abordar el recanvi integral, per garantir la
200.000,00 € qualitat de l'activitat per a la qual està implantada.
El pavelló del CME Sot de les granotes, experimenta una càrrega d'ús molt
elevada i especialment intensiva perquè s'utilitza per l'activitat de
patinatge. Cal preveure periòdicament el polit, repintat de línies de joc i
25.000,00 € envernissat, per garantir la qualitat de l'activitat esportiva.

Renovació dels paviments del Pavelló 11 de setembre.

30.000,00 €

Homologació del Camp de tir amb arc de la Zona esportiva de can
Sans

20.000,00 €

Cobertura de la pista 2 del Camp d'Esports 11 de setembre

Inversions d'actualització i millora de les instal·lacions del CME
Sot granotes
Territori

Redaccio POUM
Obres urbanització Boscos Montnegre
Obres aparcament barri Baix Montseny
Pla director enllumenat
Caldera biomassa Pallerola

100.000,00 €

80.000,00 €

350.000,00 €
20.000,00 €
35.000,00 €
315.000,00 €
400.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

-

€

80.000,00 €

70.000,00 €
20.000,00 €
35.000,00 €
175.000,00 €
400.000,00 €

-

€

-

Obres d'adequació de la zona de tir amb arc de can Sans, per a la obtenció
€ de la homologació oficial com equipament especialitzat.
Per donar resposta a l'augment de l'activitat esportiva a Sant Celoni,
especialment la vinculada amb l'activitat de patinatge i hoquei patins,
s'habilitarà coberta a la pista 2 del Camp d'Esports 11 de setembre.

100.000,00 €

-

Adquisició i instal·lació de nous equips, per a la millora de l’eficiència
energètica del sistema de climatització, calefacció i producció d’aigua
calenta sanitària del CME Sot de les granotes. 1a fase.

€

280.000,00 €

140.000,00 €

Millora paviment Plaça de la Via-continuitat c/ Major

55.000,00 €

55.000,00 €

Connexió EDAR urbanitzacions

50.000,00 €

50.000,00 €

Urbanització plaça institut/Soler Vilardell
Rehabilitació façana Ajuntament

El Pavelló d'Esports 11 de setembre, va entrar en servei l'any 1989. Els
darrers anys els paviment ceràmic s'ha deteriorat progressivament i com a
resposta s'han fet diverses fases de renovació. La darrera correspon a les
zones de passadissos, magatzem i vestidors d'arbitres.

250.000,00 €
360.000,00 €

-

€

250.000,00 €
- €

150.000,00 €

-

€

150.000,00 €

Passeig Francesc Fullà (Xumbo)
Millores/asfaltat i voreres carrers (Aribau, carratera vella La
Bat,...)
Instal.lació cautxu jocs infantils
Piscina

100.000,00 €
50.000,00 €
1.200.000,00 €

25.000,00 €
- €

25.000,00 €

TOTAL

5.487.392,00 €

996.000,00 €

2.200.279,00 €

Redacció d’un pla d’ordenació urbana municipal (POUM) iniciant-se aquest
2016 amb contractació de l’Avanç de POUM, que haurà de ser aprovat pel
Ple municipal.
Finançament propietaris. Parcel.la municipal patrimonial
Adequació aparcament per a Sax Sala
Millores en enllumenat públic i eficiència energètica
Substitució de la climatització actual molt antiga i obsoleta.
Urbanització del C/ Major en l'àmbit de la Plaça de la Vila, per aconseguir
- € un recorregut de continuïtat
Obres de connexió de les xarxes de clavegueram de les urbanitzacions a
col.lector de l'EDAR de Sant Celoni
Urbanització de l'espai viari d'accés als equipaments esportius i educatius
de Can Sans
360.000,00 € Rehabilitació de la façana de la Casa de la Vila
-

€ Urbanització d'aquest carrer i dotació dels serveis urbanístics necessaris

100.000,00 € Arranjament de voreres i asfaltats del viari muncipal
1.200.000,00 € Projecte i obra construcció piscina descoberta
2.291.113,00 €

