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Esperem la vostra
participació!
Pressupostos participatius 2016
Per segon any, l’Ajuntament de Balenyà vol seguir treballant
en la realització d’un procés de Pressupostos Participatius,
motivats per l’èxit assolit en la passada edició tant en nombre
de propostes com també de participació en la votació. Les
propostes són:
1. Remodelació de la carretera cap a l’Ajuda
Atès que la carretera de l'Ajuda és molt perillosa per les
persones que van caminant, es proposa arreglar les cunetes i
fer vorals, com aceres o similar amb carrils bici, principalment
per infants.
2. Lleres del riu Congost, de la zona propera a la carretera de
l’Ajuda
Les lleres del riu, en cas de tempesta i aiguat, hi haurà
inundacions greus, pel mal estat del cantons del riu. Es
proposa netejar-les per evitar aquests riscos.
3. Neteja dels entorns del nostre riu Congost i entorn fluvial
d’aquest riu a l’alçada de la urbanització sud
Netejar els vorals fluvials del riu i fer-lo un lloc més atractiu,
per passejar amb família... La zona de la urbanització Sud
convé una bona neteja dels vorals, ja que està molt
abandonada.

4. Concurs de carrers engalanats per Nadal
Fa uns anys era admirable veure com els veïns treballaven de
valent per participar en un concurs del carrer millor engalanat
per Nadal. Això convidava a passejar i apropava la població a la
gent. Es proposa reemprendre aquesta iniciativa, motivant a la
participació i premiant a tots els que hi participin.
5. Passeig des de la Cogullada fins al Molí de Vall-llossera
Per tal de donar feina a algunes persones de Balenyà que
estiguin en situació d'atur, habilitar un passeig des de la
Cogullada fins al Molí de Vall-llossera, amb els seus ponts,
bancs i senyalitzacions, perquè s’hi pugui passejar.
6. Cooperativa d'habitatge per zona Karibú
Fer un treball de promoció d’una cooperativa d'habitatge que
promogui habitatges sostenibles, cooperatius, espai verd i
espais de jocs.
Telèfons d’interès:
Ajuntament
Consultori
L’Ateneu
Biblioteca El Drac

93 889 83 85
93 889 83 21
93 882 06 59
618 22 08 18

Centre Obert
Escola Joan XXIII
Escola Bressol
Jutge de Pau
Pavelló Municipal

7. Senyalitzar els llocs d'aparcament en carrers on hi ha
moltes entrades de vehicles
En els carrers on hi ha moltes entrades de vehicles, a vegades
s'aparca de manera que no es pot treure el cotxe. Caldria
marcar com s'ha fet en el carrer Nord per delimitar
correctament els espais per aparcar.
8. Prou caques de gossos als carrers
Fer anàlisi d'ADN als gossos del poble per poder identificar
l'origen dels excrements abandonats al nucli urbà i multar als
propietaris.
9. Parc per gossos
Espai a l’aire lliure tancat per poder deixar anar els gossos,
amb una font per gossos, papereres per tirar els excrements i,
si fos possible, zones d’exercicis per als gossos a l’estil de la
feta a Manlleu.
10. Ampliació de la Sala de gimnàs del Pavelló Municipal
Disposem d'una sala de gimnàs on hem de compartir els que
fan màquines amb els que fem gimnàs. La idea seria fer un
tipus de suplement adjacent al pavelló per fer una de les dues
activitats i potenciar més el que són maquines i gimnàs.
11. Treure arbres i reparar la vorera del carrer del Sol
Els arbres són necessaris per tots nosaltres, però amb els anys
las arrels han anat deteriorant totes las voreres amb el perill
que això suposa i estèticament el carrer no està com hauria
d’estar.
12. Urbanització del passatge entre carrer Major i Barcelona
Es proposa urbanitzar el passatge que hi ha entre el carrer
Major (números 3-5) i el carrer Barcelona (números 1-3)
13. Adquisició d’una carpa per festes majors.
Adquisició d’una carpa de 700 o més metres quadrats
(semblant a la d’Aiguafreda) per instal·lar-la durant algunes
èpoques de l’any (festes d’hivern, festa major d’hivern, festes
d’estiu, festa major d’estiu) per tal de no dificultar i impedir
l’activitat esportiva normal del pavelló, ni tenir les molèsties
(tantes molèsties) que comporta el muntar i col·locar i treure
el bateco.
Març-Abril 2016. Es faran votacions a
través d’un procés de vot participatiu.
93 882 06 67
93 889 83 04
93 882 03 03
93 882 07 03
93 882 00 26

Policia municipal
Punt Jove
Ràdio Pista
Mancomunitat
Serveis Socials

639 38 23 23
93 882 04 04
93 882 02 03
93 812 40 94
93 812 54 45
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Pla d’Actuació Municipal
de Balenyà
2016-2019

Ajuntament de Balenyà

Aquest pla es veurà complementat anualment amb les
diferents reedicions dels Pressupostos Participatius, que
vetllaran per recollir les propostes d’actuacions que els veïns
de Balenyà considerin necessàries més enllà de les actuacions
ja previstes des de l’Equip de Govern.
Per què un nou Pla d’Actuació Municipal?
En primer lloc, perquè les actuacions previstes en l’anterior
s’han pràcticament acomplert en la seva totalitat. Segon,
perquè des de l’Equip de Govern es considera que ha estat
una fórmula excel·lent per gestionar, de forma planificada, les
actuacions que es volen dur a terme en el nostre municipi,
conscients de les necessitats que aquest té, però també
conscients de les limitacions econòmiques que tenim com a
ens local.
Una primera valoració d’aquest PAM indica que podem estar
parlant d’un conjunt d’inversions de l’ordre dels 2 milions
d’euros per al conjunt d’aquests 4 anys. Això és un volum
d’inversions molt elevat, possiblement mai vist al nostre
municipi, i que serà possible gràcies a diferents elements, com
són 1) la situació financera molt més favorable de les arques
de l’Ajuntament, 2) la gestió activa per poder-nos beneficiar
d’ajudes i del suport dels organismes supramunicipals, i 3) per
la previsió de diferents esdeveniments que afavoriran la
recuperació dels ingressos a nivell de les arques municipals.

Pla d’Actuació Municipal de Balenyà
2016-2019
El Pla d’Actuació Municipal de Balenyà 2016-2019
(#PAM0609) dóna continuïtat al pla de l’anterior legislatura, i
neix com a resultat de la conjuminació de les propostes
electorals dels tres partits que conformen l’Equip de Govern
de l’Ajuntament de Balenyà.
Així, l’anterior PAM es va destacar com una eina bàsica de
treball en totes aquelles propostes que defugen de l’activitat
ordinària i que, per això, és necessari tenir-les escrites i
presents amb l’objectiu que l’inexorable pas del temps no faci
que no arribin a bon port. En aquest PAM s’han inclòs tots
aquells reptes que ens plantegem des de l’Equip de Govern.
Són tots aquells reptes no recurrents però que, en definitiva,
poden marcar el futur del nostre municipi en àrees claus com
ara l’activitat social, econòmica, cultural i urbanística del
nostre municipi.

Actuacions específiques
A continuació es detallen, una a una, les principals actuacions
que conformen aquesta proposta de Pla d’Actuació Municipal.
Per cadascuna d’aquestes actuacions de treball que es
detallen s’introdueix una codificació semafòrica, on el verd
indica compromís d’execució dins dels del període 2016-2019,
i taronja indica que malgrat estar en el desig de l’equip de
govern, no se’n pot garantir la seva execució ja que o bé
sobrepassa els límits d’actuació de l’Ajuntament o bé es
considera de difícil execució dins d’aquest període.
A la web de l’Ajuntament, dins de l’apartat Ajuntament>Plans
Municipals>PAM 2016-2019 podeu trobar una descripció més
detallada de les 43 actuacions que aquí es preveuen, alhora
que dins d’aquesta mateixa pàgina es farà un seguiment de
l’estat d’execució de cadascuna d’elles.
Les actuacions previstes i els anys en els quals està previst durles a terme, agrupades per àmbits de treball són:
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•

Urbanització de la Carretera, primer tram.

•

Urbanització de la Carretera, segon tram.

•

Camí a Centelles, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

•

Passeig dels Plataners. Ctra.Centelles-Illa, remodelació del terra, bancs, papereres, llum…

•

Actuació al carrer Cervantes, ampliació espai aparcament i millora de la circulació.

•

Passera per a vianants al pont de baix per a cotxets, cadires de rodes i gent a peu.

•

Connexió clavegueram del polígon al col·lector.

•

Seguir millorant i ampliant les voreres dels carrers.

•

Nova parada de bus escolar a la carretera de Centelles.

•

Pla Especial de l’Ajuda. Seguir la tramitació que ens porti a l’aprovació definitiva.

•

Projecte de condicionament del Polígon de Vall-llossera.

•

Arranjament de les voreres del tram central del carrer Major i voltants.

•

Parc per a gossos.

•

Adequació del carrer del Nadal i camí de la Cogullada (UA7).

•

Edifici La Pista. Adequació de l’entorn i valorització de l’interès per l’edifici.

•

Nova ubicació Museu Balenyano en espai adient per a la seva conservació i visita.

•

Reparació de la façana Santuari de l'Ajuda.

•

Llibre de fotos antigues, com a recull de la memòria històrica.

•

Retolar cases antigues amb el nom de la casa d’acord amb els propietaris.

•

Premi al millor treball de recerca de batxillerat, d’interès per a Balenyà.

•

Edifici nova escola, insistint en la seva construcció.

•

Desenvolupar la 2a fase del PEP (Projecte educatiu de poble).

•

Creació “Consistori jove”, amb alumnes de sisè de primària.

•

Espai per a concerts joves al polígon La Bòbila.

•

Creació de Zona d’autocaravanes.

•

Elaboració d'una app de mòbil per interessos culturals.

•

Pavelló, canvi del terra del pavelló, prioritàriament per usos esportius i, també, per a d’altres.

•

Espai ampli amb 2 porteries de futbol per poder-hi jugar de forma lúdica.

•

Connexió dels desaigües del Camp de Futbol a la xarxa de clavegueram.

•

Teatre Ateneu. Renovació de la instal·lació de so i llum.

•

Pla d'acció cultural, visió global, garantir continuïtat i impulsar noves accions.

•

Programa informàtic d’incidències.(App per avisar sobre desperfectes urbans.

•

Panells digitals informatius, per anunciar actes del municipi.

•

Cementiri, instal·lació d’escales mòbils de fàcil maneig i amb seguretat.

•

Adequació edifici C/Alfons Amich, seu dels vigilants, jutjat de pau i arxiu.

•

Radars informatius de velocitat a les entrades del municipi.

•

Projecte de gestió administrativa per fer més eficaç i ràpida l’administració.

•

Catàleg de camins. Aprovació definitiva.

•

Condicionar un tram del torrent de Vall-llossera, amb voluntariat o apadrinament.

•

Tancaments exteriors de l'Ajuntament, primera fase.

•

Tancaments exteriors de l'Ajuntament, segona fase.

•

Substitució de l'enllumenat del camp de futbol per LEDS.

•

Llibre recull de prosa de Miquel Bosch i Jover.
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App de mòbil per Balenyà
Des de l’Ajuntament de Balenyà s’ha desenvolupat una App
per Android i Iphone amb tota la informació rellevant entorn
al nostre municipi.
Així, dins de l’App, que podeu trobar amb el nom
d’Ajuntament de Balenyà, trobareu informació d’on menjar,
l’agenda, telèfons d’utilitat, informació municipal i de
transport. També s’inclou un apartat de Turisme Balenyà, que
inclou les rutes dissenyades, de forma que us podeu baixar el
fitxer PDF o, simplement, podeu seguir la ruta a través del
propi track que hi ha inserit.
També trobareu un apartat de Cuidem Balenyà, fem-ho entre
tots, on tots els usuaris poden denunciar elements del nostre
terme municipal que es troben en mal estat. Actualment s’ha
de fer per escrit, però està previst que en els propers mesos es
pugui fer la denuncia adjuntant tan sols una fotografia d’allò
que es considera que no és correcte.
S’ha tingut una especial cura en incorporar informació dels
bars, restaurants, comerços i serveis, amb l’objectiu de
dinamitzar aquestes activitats.
Esperem que gaudiu aquest nou pas endavant, com a
complement idea a la página web.
Informació de bars, restaurants,
comerços i serveis

Informació de punts d’interès i rutes
per Balenyà

Edita: Ajuntament de Balenyà. Adreça: Carrer Pista, 2 08550 Els Hostalets de Balenyà
Telèfon: 93 889 83 85 Fax: 93 889 80 72 Adreça electrònica: portaveu@balenya.cat
Dipòsit legal: B-11.263-2000.

Denúncia de qualsevol element
en mal estat

