Espai Públic

Destinats més de 500.000 euros
a l’execució de millores a la ciutat
amb la plataforma A Prop Teu
Els ciutadans han comunicat al consistori més
de 3.000 incidències en els darrers tres anys
i mig, de les quals el 78% ja s’han resolt

L

a plataforma A Prop Teu va
néixer el 2013 amb la finalitat de
crear un canal directe de comunicació
amb la ciutadania, per fomentar la
participació en el codisseny de l’espai
públic i actuar amb celeritat davant
petits desperfectes a la via pública.
Des d’aleshores, els cornellanencs
han fet arribar al consistori més
de 3.000 incidències, el 78% de les
quals ja s’ha resolt i la resta es troba
en procés de resolució o estudi.
Això s’ha traduït en una inversió superior
als 500.000 euros, xifra que avala l’èxit
d’aquesta eina com a model de cogestió
entre els ciutadans i el consistori,
amb una mitjana de 85 incidències
rebudes per mes, el darrer any.

1.600 projectes
d’espai públic

Respecte de la tipologia d’incidències
registrades, més de la meitat (53,7%)
han comportat la realització de petits
projectes de reparació, restauració o
restabliment de mobiliari, col·locació
de sistemes de prevenció i seguretat, o
millores i remodelacions a parcs i places
de la ciutat (vegeu plànol adjunt amb
alguns exemples). Així mateix, el 22,4%
han estat actuacions relacionades amb
la Guàrdia Urbana, un 11,6% altres de
caràcter general, un 4,6% vinculades
a la salubritat pública i la resta a obra
pública i privada, convivència o medi
ambient. Aquestes dades posen de
manifest que la plataforma A Prop
Teu és una eina eficaç i eficient per
gestionar i actuar de forma ràpida en
petites actuacions a la ciutat, gràcies
a la implicació dels ciutadans.
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Reparació màquines
esportives del parc
de la Infanta
A Prop Teu és un canal per fomentar
la participació de la ciutadania en
el codisseny de l’espai públic
Nou tobogan a la
plaça Catalunya

Millores als interblocs
de Gavarra-Lindavista

Setembre2016

Com comunicar
una incidència:

Incidències per àmbits (2013-2015)
Medi ambient: 13

Salubritat pública: 144

apropteu@aj-cornella.cat

Convivència: 41

Generals: 364

https://www.facebook.com/
apropteucornella

Obra pública: 76

Guàrdia Urbana: 700

@apropcornella

Obra privada: 109

Manteniment i espai públic: 1.683

www.apropteucornella.cat

Exemples d’actuacions realitzades amb l’A Prop Teu per barris (2013-2016)
El Pedró

24

Gavarra

1. Reposició de plantes arbustives
i arbrat a zones enjardinades
2. Reposició de la tanca del pipican
del carrer Miguel de Cervantes
3. Renovació d’espais de
sorra als jocs infantils
4. Millora del mobiliari urbà

11. Substitució de tobogan a
la plaça Catalunya
12. Reparació del vaixell de la zona
de jocs de la plaça Catalunya
13. Millora de l’enllumenat
de la plaça del Sol
14. Reformes a Lindavista

Sant Ildefons

23. Construcció d’un pas adaptat
al carrer Freixe
24. Nou pas de vianants al carrer Cedre
25. Manteniment i millora del carrer Cirerer
26. Rampes d’accés entre el carrer
Bambú i plaça Antonio Machado

Fontsanta-Fatjó

5. Remodelació de la
calçada al carrer Fatjó
6. Noves taules de ping-pong
al parc de la Infanta.
7. Reparació dels pedals
de la bicicleta del
parc de la Infanta
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Riera

8. Plantació d’arbres a la zona
d’ombra de l’escola Abat Oliba
9. Creació pas de vianants al carrer
Gerenral Manso amb Passeig
dels FFCC (properament)
10. Millora del mobiliari urbà a la rampa
del carrer Verge de Montserrat
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Almeda

27. Acondicionament i millora
del parc Porta Diagonal
28. Nou enllumenat zona
horts de Can Mercader
29. Millora d’enllumenat al
parc de Can Mercader

Centre

15. Reparació del voladís de l’edifici
de Can Vallhonrat
16. Remodelació escala d’accés al pont
de la RENFE
17. Nova Xarxa de prevenció de coloms
a l’estació d’autobusos
18. Esporga arbustiva a l’avinguda Alps

19. Nou col·lector al carrer Eduard Gibert
20. Tancament de l’espai Infantil
Rosa Sensat (properament)
21. Reparació de la balconada
de l’Ajuntament
22. Repintat de diferents
passos de vianants
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