N
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VALIDACIÓ
FINAL

JUSTIFICACIÓ VALIDACIÓ

COST APROXIMAT OBSERVACIONS COST

42.000,00

La proposta contempla l'arrencada d'arbres i
reposició de paviment de panot, sobre base de
formigó armat, de 145 escocells existents als carrers
Ramón Llull, Rafael Casanovas, Pere El Gran, Ramon
Montaner, Jaume I passatge Fermí Palau, Mossèn
Cinto Verdaguer i Passatge del Parc. Amb l'objectiu
de millorar l'accessibilitat de les voreres també
s'inclou en aquesta proposta la col·locació de
paviment drenant a 50 escocells, sense eliminar
l'arbre, en voreres menys estretes.

26.000,00

La proposta contempla la millora de la zona
d'aparcament en la plaça de l'Amistat, mitjançant la
pavimentació de 2.250 m2 amb un paviment de
triple engravillat compactat i la delimitació de les
places d'aparcament amb pintura. Inclou la
construcció d'un embornal per recollida d'aigua a la
part baixa i la connexió al clavegueram.

Millora de l'accessibilitat en carrers estrets,
mitjançant l'arrencada d'arbres i reposició de
la vorera, als carrers Ramón Llull, Rafael
Casanovas, Pere El Gran, Ramon Montaner,
VÀLIDA
Jaume I passatge Fermí Palau, Mossèn Cinto
Verdaguer i Passatge del Parc, i mitjançant
col·locació de paviments drenants a
l'Avinguda Lleida.
1

Pavimentació i recollida d'aigües a
VÀLIDA
l'aparcament situat a la plaça de l'Amistat.

2
55.000,00
Construcció de 50 metres de marquesina al
VÀLIDA
pàrquing de les piscines.
3

Urbanitzar les voreres des del final de
l'Avinguda Catalunya fins a l'alçada del Canal NO VÀLIDA
(Carrer Urbanització Bonavista)

No es considera viable plantar arbres al pàrquing de
les piscines atès que aquest espai s'ha de
compatibilitzar amb altres usos. Es proposa en
canvi, la col·locació d'una marquesina continua a la
part del pàrquing que toca al recinte de les piscines.

Es valora la connexió peatonal entre la
urbanització Bonavista i la sèquia del
Cap per la banda sud, per tal de donar
continuïtat a la vorera de la
urbanització. Aquesta proposta implica
la modificació de les Normes
subsidiàries per tal de qualificar de
Sistema viari l'espai de la vorera, i
habilitar així l'expropiació d'uns 540 m2
de superficíe actualment de propietat
privada. Si bé la construcció en sí de la
vorera, sense enllumentat públic, podria
encabir-se dins del pressupost, no es
considera viable iniciar i acabar un
procediment
de
modificació
de
planejament i expropiació de terrenys
en un any.

4

5

Instal·lar Semàfors als passos de Zebra i als
laterals de la carretera de la Vall d'Aràn

NO VÀLIDA

No és competència municipal però es
farà trasllat d'aquesta sol·licitud al
Ministeri de Foment.
33.000,00
La proposta contempla la col·locació de 2 punts de
recàrrega al consultori mèdic, 2 punts al parc
empresarial i 2 punts al pavelló municipal. Les
estacions de recàrrega són per a dos vehicles
elèctrics. La recàrrega és semi ràpida. Inclou obra
civil i instal·lació elèctrica per a 44kW 400 V.

Instal·lació de 3 punts de recàrrega semi
ràpida, per a dos vehicles cada estació, al
VÀLIDA
consultori mèdic, al pavelló municipal i al
Parc empresarial.
6
Tallar els arbres de la vorera del Carrer
Jaume I que impedeixen el correcte pas de
cadires de rodes i carrets de nadons.
7

NO VÀLIDA

S'inclou a la proposta 1

55.000,00
Millora del Camí antic de Rosselló, des de la
plaça del Poble sec, fins a la urbanització VÀLIDA
Raconada.
8
Fer una rotonda o millorar la seguretat viària
NO VÀLIDA
de l'encreuament del Carrer Poble Sec 9 Avinguda Lleida

10

11

Manquen dades de contacte
8.000,00

Col·locació de 6 fonts en diferents ubicacions
del municipi. Plaça a carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, solar Av. Europa davant Institut,
Entrada Polígon Industrial, i a la zona del
VÀLIDA
mercat. Substitució de la de font situada al
final de la Rambla Sant Jordi i la de la
cantonada d'Avinguda Catalunya amb la
carretera N-230.
Asfaltar el solar de l'aparcament de
l'Avinguda Lleida

Fer una via verda pel municipi i
interconnectar-la amb els camins de l'horta

Aquesta proposta contempla la reparació del vial
existent des de la plaça del Poble sec fins a la
Urbanització Raconada, antic Camí de Rosselló, uns
560 metres lineals, mitjançant fresat i emulsió
asfàltica de 8 cm donant pendent cap als laterals, la
pintura i l'adequació de les cunetes en terra.

La proposta contempla la col·locació de 6 fonts.
Proposta ubicació: Plaça al carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, solar Av. Europa davant Institut, Entrada
Polígon Industrial, i a la zona del mercat. També es
substitueix la de la Rambla Sant Jordi i la de la
cantonada d¡Avinguda Catalunya.

NO VÀLIDA

S'inclou a la proposta 2

NO VÀLIDA

La inversió supera el pressupost. A tall
d'exemple, l'adequació i senyalització de
18 km d'un dels exemples aportats ha
necessitat d'una inversió de 174.000
euros, sense comptar la disponibilitat
dels terrenys. D'altra banda la totalitat
dels camins de titularitat municipal
situats al terme donen accés a finques o
connecten nuclis de població, pel que
en principi no existeix cap via que es
pugui considerar en desús.

12
55.000,00

La proposta contempla la construcció d'un parc
infantil de 160 m2 amb diferents jocs, tanca
perimetral de fusta i terra de cautxú. Ubicació: Part
baixa del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, al costat
del nou dipòsit.

11.000,00

La construcció d'una piscina nova supera la inversió.
Es valora la col·locació de petits jocs aquàtics en
una de les piscines existents.

Construcció d'un parc de jocs infantils a la
VÀLIDA
part sud del carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
13

14

15

16

Arreglar aparcament del lateral de la Plaça
Amistat

NO VÀLIDA

S'inclou a la proposta 2

Instal·lació de petits jocs aquàtics a les
VÀLIDA
piscines.
Ampliar, millorar i adequar el local social per
a diversos usos. Concretament, l'arranjament NO VÀLIDA
dels banys i dels vestidors de sota l'escenari.

Millorar i ampliar el local social

NO VÀLIDA

La inversió supera el pressupost. No
obstant, s'està redactant el projecte per
tal de poder-lo executar més endavant.
La inversió supera el pressupost. No
obstant, s'està redactant el projecte per
tal de poder-lo executar més endavant.

17
Millorar i ampliar el local social

NO VÀLIDA

La inversió supera el pressupost. No
obstant, s'està redactant el projecte per
tal de poder-lo executar més endavant.

18

Replantejar i/o adecentar la zona de
Contenidors de la Brossa de la Carretera de la NO VÀLIDA
Vall d'Aran, num. 15

Es tracta d'una proposta que es situaria
dins de l'àmbit del manteniment i per
tant no es considera inversió. Donat que
el servei està en fase d'ajustament es
dona traspàs a l'empresa concessiònaria
del servei.

19
31.500,00
Construcció d'un skate parc a l'Avinguda
Europa, cantonada amb carrer Corts VÀLIDA
Catalanes.

La proposta contempla la construcció d'un skate
parc d'uns 150 m2 sobre solera de formigó. Lloc
proposat, Avinguda Europa, davant de l'Institut.

20
Manteniment i millora dels moduls de la ESO
i Batxillerat, mentre durin les obres del nou
Institut: calefacció, aire condicionat, i
NO VÀLIDA
començar a plantar zona d'hombra amb
21 arbres.

És competència
d'Ensenyament.

del

Departament

Substituir els contenidors per altres millor
rotulats i identificats, pràctics, nets …

NO VÀLIDA

Es tracta d'una proposta que es situaria
dins de l'àmbit del manteniment. D'altra
banda, la recollida d'andromines es
realitza dues vegades al mes, prèvia
comunicació als serveis de l'Ajuntament
i l'Ajuntament disposa d'una deixalleria
gratuita, oberta dos dies a la setmana.
Pel que fa al foment del reciclatge,
l'Ajuntament realitza periòdicament
campanyes encarades a la sensibilització
i foment del reciclatge, d'altra banda
actualment s'ha produït la implantació
de nous contenidors, millor identificats i
dimensionats per tal de fomentar
aquesta separció dels residus.

22
13.900,00

Aquesta proposta contempla la construcció de dos
passos de vianants de ressalt a l'Avinguda del
Convent, fets amb formigó in situ, i la reposició
d'embornals.

5.500,00

Aquesta proposta comporta la tramitació de
l'expedient que necessita de l'aprovació del
Departament d'interior i de Fomento. Pel que la
seva viabilitat dependrà de la seva autorització. Es
valora la implantació

39.500,00

Aquesta proposta contempla la instal·lació de jocs
infantils multi joc. Ubicació: plaça del Poble sec i
parc del Passatge del Parc.

55.000,00

Arranjament de la plaça de la Fusta

19.000,00

Inversió per fomentar la salut i la pràctica d’exercici
físic a l’aire lliure, amb la instal·lació d’un parc de
barres (street workout) i aparells de gimnàstica,
sobre paviment de terra, adreçats al públic jove i
adult. Es planteja com a possible ubicació el solar
d'Avinguda Europa, davant de l'Institut.

Construcció de dos passos de vianants de
VÀLIDA
ressalt a l'Avinguda del Convent.
23
Implantació de dos càmeres de seguretat a
les entrades del municipi. Aquesta proposta
resta condicionada a l'aprovació del VÀLIDA
corresponent expedient per part del
24 Departament d'Interior.

Senyalitzar i habilitar l'accés a l'alzinar

NO VÀLIDA

25
Tallar els arbres de la vorera del Carrer
Mossèn Cinto Verdaguer que impedeixen el
NO VÀLIDA
correcte pas de cadires de rodes i carrets de
nadons.
26
Arreglar (segar i mantenir nets) tots els solars
NO VÀLIDA
buits per poder disfrutar de zones
27 d'aparcament, zones d'esbarjo…
Instal·lació de jocs infantils multi joc a la
plaça del Poble sec i parc del Passatge del
Parc

28
29 Arranjament de la plaça de la Fusta.
Millorar la circulació a la intersecció entre
Corts Catalanes i Verge de Montserrat:
30 rotonda, senyals…

No es tracta d'una inversió, sinó
d'aspectes a considerar jurídicament.
D'altra banda es valora en la proposta
número 54

S'inclou a la proposta 1

Es tracta de solars de titularitat privada.

VÀLIDA
VÀLIDA
NO VÀLIDA

Manquen dades de contacte

Instal·lació d’un parc d'aparells gimnàstics,
street workout, a l'Avinguda Europa, VÀLIDA
cantonada amb carrer Corts Catalanes.
31

Recuperar l'espai de l'alzinar. Les accions a
realitzar serien:
1. Senyalitzar el camí per arribar a l'alzinar.
2. Instal·lar parcs lúdics i adaptats a l'entorn
natural.
3. Plantada d'arbres per ampliar les zones
d'ombra.

NO VÀLIDA

L'espai de l'Alzinar s'ha de preservar
com a paratge ambiental i per tant no es
considera compatible amb activitats
lúdiques que impliquin la implantació de
jocs i mobiliari. Pel que fa als accessos es
tracta d'aspectes de competència
jurídica que no es valoren en l'àmbit
dels pressupostos participatius. D'altra
banda es valora en la proposta número
54 la renovació del panells informatius i
la col·locació d'un aparcament de
bicicletes.

32
Posar aire condicionat i renovar alguns
33 ordinadors de les aules
Construir un tanatori municipal
34

NO VÀLIDA
NO VÀLIDA

Manquen dades de contacte
La inversió supera el pressupost.

12.500,00

Millora del carrer que surt del carrer Fermí
Palau, fins a la plaça del Poble sec, mitjançant VÀLIDA
capa asfàltica de 5 cm.

La millora d'aquest carrer amb les condicions
urbanístiques que li caldrien, implicaria la
expropiació d'alguns metres de les parcel·les veïnes,
la creació de la xarxa de clavegueram separativa i la
formació dels paviments i acabats que es decidís.
Aquesta actuació supera el pressupost, per aquest
motiu es proposa arreglar el carrer mitjançant un
tractament superficial consistent en una capa
asfàltica de 5cm, prèvia regularització de la base.

35
34.000,00
Es proposa l'adequació de l'Avinguda Europa i el
carrer Corts Catalanes, des d'Avinguda Lleida, per
tal d'implantar un carril bici. La proposta consisteix
en eliminar un dels carrils per a cotxes en un costat
de l'Avinguda Europa, i al carrer Corts Catalanes,
eliminar la banda d'aparcament del costat de
l'Institut, des de l'Avinguda Lleida fins a l'Avinguda
Europa. Es posaria una zona d'aparcament de
bicicletes al costat del Centre mèdic i de l'Escola la
Creu, a l'Institut i s'ampliaria el de les piscines. Cal
tenir en compte que no s'ha realitzat cap estudi de
l'impacte sobre el trànsit d'aquesta proposta. El
pressupost contempla la senyalització vertical i
horitzontal dels carrils, la col·locació d'elements
separadors de trànsit per delimitar el carril bici
impedint l'accés dels vehicles i la col·locació
d'aparcaments de bicicletes. Inclou l'enderroc de les
parts de la vorera que delimiten la zona
d'aparcament al carrer Corts Catalanes i refer
aquests espais.

Implantació d'un carril bici a la cantonada de
l'Avinguda Europa amb el carrer Corts VÀLIDA
Catalanes

36

Habilitar una pista de bàsquet d'accés lliure
NO VÀLIDA
als nens, amb vàries cistelles i zones d'ombra.

Manquen dades de contacte

Crear una via saludable d'uns 10 kms amb
bancs, fonts i zones d'ombra.

Actualment no es disposa de cap via de
titularitat municipal, que es pugui
adaptar a aquesta proposta.

37
NO VÀLIDA

38
Substituir la pista de tenis per una piscina de
NO VÀLIDA
nens a les Piscines Municipals

La inversió supera el pressupost.

39

Retirar les moreres i els abres de les vies
peatonals estretes. Resituar els arbres a
d'altres indrets del municipi.

NO VÀLIDA

S'inclou a la proposta 1. Pel que fa a re
situar-los, les arrels dels arbres es
tallarien a un diàmetre de 1,2 metres,
per tal de no haver d'aixecar tota la
vorera, pel que probablement l'arbre
morirà, per tant no es pot valorar fins
que es treguin els arbres.

40
Construir una piscina infantil amb parc
41 aqüàtic

NO VÀLIDA

Manquen dades de contacte
53.000,00

Ampliació de la zona de gespa a les piscines
municipals i instal.lació de petits jocs VÀLIDA
aquàtics.
42
3.400,00
Instal·lació de dos coixins berlinesos a
VÀLIDA
l'alçada del número 124 de l'Avinguda Lleida.
43
Pavimentar o posar gravilla al pàrquing de
44 cotxes de l'Avinguda de Lleida.

NO VÀLIDA

S'inclou a la proposta 2

Talar els arbres de les voreres per tal de
millorar-ne l'accessibilitat i la mobilitat.

NO VÀLIDA

S'inclou a la proposta 1

NO VÀLIDA

La inversió supera el pressupost

45
46 Peatonalitzar el Carrer Sant Sebastià

La proposta contempla l'ampliació de la zona de
gespa mitjançant l'eliminació d'una pista de tenis,
així com la instal.lació d'algun joc aquàtic a les
piscines existents. Atesa la manca d'espai no es
considera la implantació d'una zona de pic-nic.
La proposta contempla el subministrament i
muntatge de dos coixins berlinesos a l'alçada del
número 124 de l'Avinguda Lleida. Senyalització i
adequació dels laterals.

Controlar i augmentar el número de
47 contenidors

NO VÀLIDA

Manquen dades de contacte
17.500,00

Construcció de circuit Pumtrack de 1.200 m2
en terra, a la cantonada de l'Avinguda Europa VÀLIDA
amb el carrer Corts Catalanes.
48
44.500,00
Implantació de sistema de cloració salí a les
piscines municipals

VÀLIDA

La proposta contempla la construcció d'un circuit
Pumptrack en terra de 1.200 m2, atès que el circuit
asfaltat superaria la inversió. Pel que fa als horaris
d'obertura de la instal·lació, no es considera una
inversió. Ubicació: cantonada de l'Avinguda Europa
amb el carrer Corts Catalanes.
La proposta contempla la instal.lació d'un sistema
de cloració salí i l'adequació del vas de les piscines.
No contempla la construcció d'una piscina nova
atès que supera la inversió ni l'ampliació de la zona
de gespa que es contempla a la proposta número
42.

49

SubstituIr els arbres morts de l'Avd. Verge de
NO VÀLIDA
Montserrat, C. Onze de Setembre

No es considera una inversió, així mateix
es trasllada a la brigada per tal que es
procedeixi a la substitució dels arbres
morts.

Construir una nova piscina de fondària
intermitja en l'espai que ocupa actualment la NO VÀLIDA
pista de tenis

La inversió supera el pressupost

50

51
Comprar ordinadors nous per l'Escola La Creu NO VÀLIDA
52
Instal·lar semàfors a la carretera on hi ha els
passos de zebra que uneixen el poble amb el NO VÀLIDA
53 polígon.

54

Aquesta actuació és competència del
Departament d'Ensenyament o bé de
l'AMPA
No és competència municipal però es
farà trasllat d'aquesta sol·licitud al
Ministeri de Foment.
4.200,00

Renovació del panells informatius de l'Alzinar
VÀLIDA
i col·locació d'aparcament per a bicis.

Creació d'un carril bici al camí de Marimunt.

NO VÀLIDA

Actualment el trànsit que suporta
aquest camí no seria compatible amb un
carril bici segur sense l'expropiació de
espai al lateral pel que es considera que
la proposta supera la inversió.

55

Soterrar els contenidors de brossa o posar-ne
NO VÀLIDA
més.

56

El cost d'aquesta decisió supera el milió i
mig d'euros, quantitat molt superior als
pressupostos participatius. La decisió del
tipus de contenidors és una decisió
mancomunada, que gestiona el Consell
Comarcal, i la decisió de tots els
ajuntaments que van optar per la
recollida en illes, va ser per aquest
sistema de contenidos amb càrrega
lateral.

La proposta contempla reposar els 6 panells
informatius i col·locar un aparca bicis.

