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Propostes que passen
a la fase de votació
Núm.
proposta

TÍTOL

2

Millora de l'enllumenat de les pistes de tenis 1, 2 i 3

3

Finalitzar la pista de tenis 7

52.600,00 €

1 pista de tenis greenset i enllumenat.

9

Servei de bicing elèctric municipal en 3 llocs del municipi

25.000,00 €

No es pot implementar a tots els llocs. Màxim 3 llocs: Ajuntament/CSIDE
i Oficines Turismes (Poble i Platja). 15 unitats en total.

13

Creació d'un nou pas de vianants a la cruïlla del C. Prim amb
el C. Dr. Estapé

19

Ampliació del Skate park de Cubelles

40.000,00 €

23

Carril bici al Passeig de la Mar Mediterrània

15.000,00 €

31

33

Posar 2 fanals més al C. Joan de la Salle.

Posar un desfibril·lador al Local Social de Mas Trader I

COST
APROXIMAT
6.800,00 €

OBSERVACIONS AL COST
Subministrament i col·locació de 24 focus led de 200 w, muntats i
cablejats fins a la caixa d'accés a les connexions del bàcul.

8.500,00 €

2.300,00 €

El cost pot variar en funció de la proposta del Skate park i el material. És
recomanable fer-ho amb ciment, ja que té menys manteniment que la
fusta i el cost seria molt semblant.

El cost correspon només a la proposta 1, tenint en compte que cada
persona només podia fer una proposta. No obstant això, la proposta 2
estaria repetida i les propostes 3 i 4 no serien competència de
l'Ajuntament.

1.300,00 €
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Propostes que passen
a la fase de votació
Núm.
proposta

TÍTOL

COST
APROXIMAT

34

Construir una pista de tenis i una de pàdel a la zona de les
antigues pistes de tenis de Mas Trader

72.600,00 €

44

Fer una rotonda al passeig Fluvial cantonada av. Onze de
Setembre

15.000,00 €

47

Fer un projecte de reforma de la planta baixa del Casal de
Cultura per acollir els estudis de Ràdio Cubelles

25.000,00 €

52

Recuperar la pista de futbol del parc infantil de Santa Maria

5.000,00 €

53

Fer un gimnàs amb mòduls prefabricats a la zona del
poliesportiu

26.800,00 €

54

Canviar el terra i posar una porta perquè no accedeixin els
gossos al parc de davant el local social de Mas Trader I

12.000,00 €

55

Col·locar una tanca a la pista de futbol sala de Mas Trader I

1.100,00 €

És el cost aproximat del material.

59

Aparells fixos de gimnàstica a Mas Trader I

9.200,00 €

11 elements (Saludable + Fitness). El cost dels forats de cimentació,
instal·lació i muntatge els pot assumir l'Ajuntament amb personal propi.

OBSERVACIONS AL COST
1 pista de pàdel i enllumenat (20.000 €) i 1 pista de tenis greenset i
enllumenat (52.600 €).

El cost es refereix a la contractació d'un projecte de reforma de la planta
baixa del Casal de Cultura.

Subministrament d’1 conjunt modular aïllat. Superfície total construïda
43,20 m2. Preu mòdul + maquinària cardio + equipament musculació. Els
costos d'obra civil els pot assumir l'Ajuntament amb personal propi.
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Propostes que passen
a la fase de votació
Núm.
proposta

TÍTOL

COST
APROXIMAT

60

Substituir l'enllumenat de la pista de futbol i petanca de Mas
Trader I

9.300,00 €

65

Instal·lar bandes reductores de velocitat als carrers Mossèn
Miquel Cortí i Sebastià Puig i Miró

12.000,00 €

71

Millorar l'enllumenat dels carrers Fleming i Molí de Baix

74

Arranjament de les voreres de la pl. del Mar

150.000,00 €

75

Rehabilitació i arranjament de la casa del carrer Doctor
Juncà

150.000,00 €

OBSERVACIONS AL COST

2.800,00 €
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Propostes que no són vàlides
Núm.
Proposta

TÍTOL

MOTIUS NO VALIDACIÓ

1

Zona blava al passeig Marítim, no residents

Es tractaria d'una concessió i, per tant, no d'una inversió municipal.

4

Ampliació zona peatonal

Supera el cost de la partida dels pressupostos participatius.

5

Canalització riera

Supera el cost de la partida dels pressupostos participatius.

6

Recuperar la plaça del Castell

El cost de la recuperació total és superior a 150.000,00 €. Per aquest motiu, només s'ha
contemplat la construcció del mur (segons una proposta realitzada ja per la DIBA) i el
reomplert de terres.

7

Cobrir la piscina municipal

La reconversió de la piscina actual en climatitzada d'ús continu durant tot l'any passaria
per l'assimilació de dos punts essencials: la climatització i el cobriment. El pressupost total
d'aquesta actuació supera el cost de la partida de pressupostos participatius.

11

Ressalts ctra. Cubelles - Mas Trader

Està previst que la titularitat d'aquestes vies passi a DIBA i, per tant, no serà competència
municipal.

17

Rehabilitació de l’Ermita Sant Pau

És una propietat privada. Per tal motiu, l'Ajuntament no pot invertir-hi.

20

Butaques dignes per l'Aliança

És una propietat privada. Per tal motiu, l'Ajuntament no pot invertir-hi.

21

Asfaltat carrer Montardó i carrer Moncayo, de la urbanització Les
Estoreres

Manquen les dades de contacte.

22

Parc Josep Mestres

Actuació amb menys de 4 anys d'antiguitat i amb bon funcionament. Es tractarà la
problemàtica mitjançant tasques de manteniment.

25

Rotonda en la confluència entre carrers Dàlia, Goya, Velázquez i
sense nom (pas a carrer Romaní, Camèlia i Ribera).

S'ha valorat en diverses ocasions però la topografia i dimensions de la cruïlla no permeten
una correcta integració d'una rotonda.
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Propostes que no són vàlides
Núm.
proposta

TÍTOL

MOTIUS NO VALIDACIÓ

26

Centre de dia a la Llar d’Infants “L’Estel”

No viable donat que hi ha previsió de donar un ús per serveis municipals a les
instal·lacions de la Llar d'infants l'Estel, on es proposava realitzar el centre de dia. Està
previst instal·lar-hi el centre gestor de Joventut i el centre gestor d‘Educació, el programa
XAM de Benestar Social, l'Espai Jove i alguna aula de formació. S'han estat valorant
altres possibles espais municipals on poder donar sortida a la proposta però actualment
no seria factible.

27

Dignificar vials i espais públics de Mas Trader, fent-los accessibles

És una proposta molt genèrica. Ja es concreta en altres propostes valorades, com per
exemple la 28 (carril bici) o la 10 (voreres c. Dàlia). A més la part de redistribució dels
sentits dels carrers no és una inversió.

28

Carril bici Mas Trader

Aquesta carretera està en fase de cessió a la Diputació.

30

Enllumenat del parc natural del Foix

L'encesa dels fanals no suposaria una inversió. A més a més, aquests fanals estan
anul·lats per requeriment del departament de Medi Natural de la Generalitat, per evitar la
influència lumínica negativa en un espai d’interès natural protegit, principalment sobre la
fauna.

35

Badens al C. Dàlia

El Pla de Mobilitat no ho preveu.

39

Parc infantil entrada Cubelles

Per la proximitat a una via amb molt de trànsit no es considera adequat per construir un
parc infantil.

41

Escales mecàniques i ascensor per als passos sota carretera C-31

Supera el cost de la partida dels pressupostos participatius.

43

Zona d’oci terrenys Tèrmica

Zona privada i no és competència municipal.

46

Arranjament i bateig de l’espai ubicat davant del carrer Sumella
números 36, 38 i 40

No és una inversió. Es tracta d'actuacions de manteniment.
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Propostes que no són vàlides
Núm .
proposta

TÍTOL

MOTIUS NO VALIDACIÓ

48

Condicionament llera riu Foix

No és competència municipal. És competència de l'ACA.

50

Replantejament àrees jocs infantils

El parc es troba en funcionament i proposen canvis en la tipologia de jocs. Es valorarà
aquesta petició per l'execució de noves àrees de joc a desenvolupar.

51

Ombra als parcs infantils

La mateixa persona ha fet més d'una proposta.

58

Pipican a Mas Trader

No s'ha considerat la possibilitat d'instal·lar un pipican a Mas Trader durant el 2018. La
recollida de les deposicions dels animals per part dels seus amos és obligatòria segons
l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals, independentment que hi hagi o no
correcan.

64

Arranjament voreres c. Mont Calvari amb c. Sebastià Puig i Miró

És responsabilitat del propietari i ja se li ha requerit.

66

Realització d'un "calaix" per posar els contenidors de brossa i evitar
que estiguin a la calçada

La mateixa persona ha fet més d'una proposta.

67

Parc per gossos en una altra platja més gran. Canvi d'ubicació sense
cost

El trasllat tal com diu la proposta, no té cost i, per tant, no suposa una inversió. D'altra
banda, es demana el trasllat a la zona portuària i aquesta no és de competència
municipal sinó de ports de la Generalitat i de l’Estat.

68

Actualització i ampliació del parc infantil de la plaça del Mercat

La mateixa persona ha fet més d'una proposta. A més, no es tracta d'un bé municipal.
Tot i axó es valora la possibilitat de modernitzar els jocs infantils existents.

69

Millora del parc infantil plaça Renaixença

La mateixa persona ha fet més d'una proposta.
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Propostes que no són vàlides
Núm.
proposta

TÍTOL

MOTIUS NO VALIDACIÓ

72

Rehabilitació de la font de Mas Trader I

Es preveu substituir les bombes en el primer trimestre de 2018.

73

Adequar la carretera de Mas Trader amb una vorera més àmplia i un
carril bici

Per ampliar la carretera calen expropiacions. La part del carril bici repeteix la proposta
28.

76

Campanya pintar façanes

No és una inversió.

77

Dutxes per a la platja

No és una inversió.
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Propostes repetides
Núm.
proposta

TÍTOL

OBSERVACIONS

16

Asfalt i bandes al carrer Dàlia

Repeteix la 10.

18

Recuperació de la plaça del Castell

Repeteix la 6, però a més, la mateixa persona ha fet més d'1 proposta.

24

Piscina coberta

Repeteix a proposta 7.

32

Asfalt dels carrers de la urbanització les Estoreres

Repeteix la proposta 21.

36

Neteja i ampliació voreres zones Passeig Vilanova i carrers adjacents

La part de neteja no és inversió. La part de voreres repeteix la 29.

37

Elements reductors de velocitat carretera Cubelles – Mas Trader

Repeteix la 11.

38

Zona antigues pistes tenis Mas Trader

Repeteix la 34.

40

Gimnàs amb piscina coberta

La part de la piscina repeteix la proposta 7 i la part del gimnàs ja es contempla
més explicada a la proposta 53.

42

Voreres, parcs i diversió zona col·legis i Eixample

Repeteix la 29.

45

Finalització de la pista núm. 7 de tenis del poliesportiu Municipal

Repeteix la proposta 3.

49

Solució riuada al carrer Gessamí de Mas Trader

Repeteix la 5.

61

Zona esportiva Mas Trader I

Repeteix la 55.

63

Carril bici Cubelles ↔ Mas Trader

Repeteix la 28.
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Propostes previstes o en execució
Núm.
proposta

TÍTOL

OBSERVACIONS

8

Horts urbans

La despesa d'inversió està contemplada al pressupost del 2018.

10

Voreres carrer Dàlia

Prevista al projecte de millora de l'accessibilitat del sector Mas Trader I.

12

Ombra pipican

La plantació d'arbrat al pipican ja s'ha realitzat durant el 2017.

14

Nou parc infantil al Passeig Marítim

Previst en la redacció del projecte del Passeig Marítim.

15

Wi-Fi al centre social

Està previst ja per realitzar aquest any o el vinent.

29

Voreres avinguda Vilanova

L'Ajuntament té previst fer un procés de participació ciutadana a partir de diverses propostes d'ordenació
d'aquestes voreres segons estudi de DIBA.

56

Voreres i calçada Mas Trader I

Prevista al projecte de millora de l'accessibilitat del sector Mas Trader I.

57

Més contenidors de reciclatge

En el pressupost 2018 està contemplada la inversió per al canvi del sistema de recollida d'escombraries que
inclourà contenidors nous i un redimensionament del servei respecte de l'actual.

62

Desnivell de calçada per Pi

Prevista al projecte de millora de l'accessibilitat del sector Mas Trader I.

70

Inundacions vora del mar

Seria una inversió superior als 150.000 €. No obstant, ja està en estudi.
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