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RESUM D’ACTUACIONS FETES i A REALITZAR PER 

PART DE L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ AL POLÍGON DE 

SALELLES ( I i II) 

 

1. Antecedents 
 

                Durant el mes de novembre de 2.017, 

l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola va adreçar 

una enquesta als empresaris del Polígon de Salelles (I i 

II) per tal de reunir informació referent a necessitats, 

inquietuds i millores que a criteri de les empreses es 

puguin realitzar al Polígon. 
 

 

 

 





Analitzem el contingut de les enquestes 

en funció de les diferents respostes 

obtingudes, on destaquen els següents 

temes: 

 

- Seguretat 

- Mobilitat 

- Promoció econòmica i Territori 

 



2. Actuacions realitzades durant l’any 2.017 

 

Un cop obtinguts els resultats de les enquestes i DURANT l’any 
2.017 s’han realitzat (o bé s’estan a punt de realitzar) les 
següents actuacions: 

 

 En matèria de seguretat: 

 

 Instal·lació de 3 noves càmeres de seguretat per tal de cobrir 
els accessos del polígon, (ponència Xavier Ribera) gener 2018. 

 

 

 

 

 Incorporació de 2 nous guàrdies municipals, actualment 4 
efectius 

 

 



 

 Sol·licitud al Cos de Mossos d’Esquadra per tal que durant les 

seves patrulles per la comarca s’inclogui el Polígon de Salelles 

en la seva ruta. 

 Monitorització i control dels guàrdies municipals de les 

càmeres de seguretat al polígon de Salelles. 

 

 



3. Actuacions a implementar durant l’any 2.018 

 En matèria de Mobilitat: 

 Redacció d’avantprojecte per a la sol·licitud d’instal·lació 

a la Carretera C-37 d’un pas de vianants amb semàfors 

davant de la parada d’autobusos. Aquesta sol·licitud va 

ser informada favorablement per la Direcció General) 

 

 

 

 



 

 Estudi i sol·licitud de pressupostos per a repintar els 

accessos al Poligon Salelles II. 

 Repintat :  STOP i línies, millora de la senyalització 

(formació d’illeta) de l’accés al PI Salelles II 

 



 

 Repintat (STOP i línies) de l’accés a Plans d’en Jaume: 

 

 

 

 

  

 

 



 En matèria de Promoció econòmica i Territori: 

 

 Aprovació del Pla de Desplegament de Fibra Òptica al 

Polígon de Salelles presentat per FIBRACAT, actuació 

realitzada. 

 

 Projecte específic que es preveu sol·licitar a través del 

Programa Complementari de Millora de Polígons de la 

Diputació de Barcelona per l’any 2.018. A la convocatòria 

per l’any 2.018 es preveu concórrer al Programa amb el 

següent projecte: 

  Disposar d’un pas de vianants i instal·lació de semàfor per 

 poder creuar la carretera C-37 amb seguretat davant de la 

 parada d’autobusos existent 

 

 



   Instal·lació de senyalització al POLIGON INDUSTRIAL DE SALELLES 

 

Actuació a càrrec del CONSELL COMARCAL DEL BAGES. Ja està 

pressupostada per tal de realitzar 2 punts  de senyalització al 

Polígon (C-37).(Ponència Anna Prat) 

 

  Reasfaltat dels vials existents del PI SALELLES I i pintat de la 

senyalització horitzontal. 

 

  Millora i substitució de l’enllumenat públic del PI SALELLES I. 

 

  Asfaltat i millora del terreny de titularitat municipal situat 

darrera del Cementiri de Salelles per convertir-lo en aparcament 

per als usuaris del Polígon. 

 

  

 



 

  Instal·lació d’un punt de càrrega per a vehicles elèctrics en 

aquest futur aparcament.  

 

L’àmbit total dels vials asfaltats existents al PI SALELLES I és 

de 10.000 m2 . Atesa la limitació pressupostària es preveu 

realitzar aquest reasfaltat en diferents fases.  
 

  Pel que respecta a TELEFONICA/MOVISTAR, els empresaris es 

queixen de falta de cobertura mòbil. S’està parlant amb 

l’empresa i buscant solucions. Antena a la deixalleria. 
 

 

Gràcies! 
 

 


