
ÀREA/ACCIÓ DESCRITA AL 
PAM 

% EXECUCIÓ OBSERVACIONS 

A.     Construcció del nou pavelló esportiu 75% 

En aquest mandat s'ha consensuat amb el govern la viabilitat econòmica i de 
gestió del projecte. S'ha reformulat i modificat el projecte executiu per 
adaptar-lo als resultats dels estudis de gestió i el projecte bàsic està a l'espera 
dels informes i dictàmens del Consell Català de l'Esport i de Bombers per 
tancar l'executiu i licitar les obres.    

B.     Impuls a la urbanització del polígon de 
Mas d’en Pi 25% 

Ha calgut adaptar el planejament urbanístic a les demandes d'accessibilitat 
del Ministerio de Fomento, considerant com a vialitat una superfície ubicada 
fora de l'àmbit del Pla Parcial de Mas d'en Pi. Caldrà culminar aquest tràmit 
per prosseguir amb l'execució del projecte d'Urbanització que finalitzarà el 
polígon.  

C.     Vial a Piera 75% 
Hem implicat a la Diputació de Barcelona en l'execució del projecte executiu, 
tancat aquest 2023, i en el finançament del 66,66% de l'obra. Està prevista la 
licitació de les obres a finals del 2023.   



D.    Carretera de Serra Alta 25% 
S'han iniciat els tràmits per la modificació del planejament urbanístic per a la 
consideració de vial tota aquella àrea per on ha de discórrer aquesta 
carretera.  

E.   Portada d'Aigües a Can Rovira 100% 
S'ha aconseguit inaugurar el projecte d'abastament d'aigua potable al nucli 
de Can Rovira de l'Estela.  

F.     Projectes menors:      

               I.         Urbanització carrer de 
l’escorxador 

90% 

S'inicien les obres aquest mes de febrer de 2023 del tram de l'Hort del Sena. 
Pel que fa al tram de l'Hort del Cucurella, s'ha modificat el planejament 
urbanístic d'acord amb la propietat i es preveu urbanitzar aquest àmbit 
durant la segona meitat del 2023.  

              II.         Arranjament del camí de Serra 
Alta a Collbató 

100% S'ha culminat l'obra.  



            III.         Arranjament de voreres 58% 
Mitjançant el sistema d'execucuió subsidiària, s'han completat 58% de totes 
les voreres pendents d'executar en el sector del nucli urbà ja urbanitzat i que 
mancava aquest servei.  

            IV.         Reordenació dels edificis històrics 25% 
S'ha aconseguit subvencions de PUOSC per convertir les antigues Escoles en 
Biblioteca i fons europreus per convertir l'Edifici del Rellotge en Arxiu 
Municipal.  

              V.         Arranjament del cementiri 
municipal 10% Només s'ha pogut fer el recull de propietaris afectats.  

 


