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ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Seguint amb la voluntat d’obrir cada dia més la gestió municipal a la ciutadania, l’Ajuntament ha posat en 

marxa la segona edició d’aquest procés, els Pressupostos Participatius 2019. 

Aquesta segona edició, es desenvolupa a través de diferents fases: 

1. Presentació pública 

2. Presentació de propostes a través del formulari individual o de les sessions amb col·lectius 

3. Valoració tècnica 

4. Votació 

5. Retorn 

 

VALORACIÓ TÈCNICA 

Aquest informe correspon a la fase 3, la de valoració tècnica. 

La comissió tècnica, formada per personal tècnic de diferents àrees municipals, ha estat l’encarregada de 

valorar les propostes presentades, així com de calcular el cost aproximat de cadascuna de les propostes 

que s’han considerat vàlides tècnicament. 

La valoració de les propostes s’ha dut a terme tenint en compte els criteris que, segons establien les bases 

del procés, havien de complir: 

• Ser de competència municipal. 

• Ser actuacions referents a inversions. 

• Ser sostenibles, que les despeses de manteniment futures de l’actuació siguin assumibles i que 

no suposin contractació de nou personal. 

• Respectuoses amb criteris d’inclusió social, equitat i Drets Humans. 

• Donar resposta a una necessitat concreta i suposar un benefici públic, no un benefici privat. 

• No contradir els plans municipals aprovats i complir la normativa vigent. 

• Avaluables econòmicament i que no superin la partida destinada al procés, 150.000 € 

• Han d’anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que les presenta, i 

presentades en temps i forma. En el cas de les propostes elaborades i seleccionades durant les 

sessions amb col·lectius, aquest criteri no era indispensable doncs es presentaven com propostes 

col·lectives. 
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En compliment de les bases del procés de Pressupostos Participatius 2019, s’ha elaborat aquest informe 

per tal de donar a conèixer els resultats d’aquesta valoració, en el qual s’indica si les propostes són vàlides, 

no vàlides, repetides o previstes. 
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RESULTATS 

1. Bandes de ressalt-reduir velocitat vehicles Rambla Pau Casals i col·legi 
Charlie Rivel 

Proposta vàlida 

Descripció: Instal·lar bandes de ressalt o mal anomenat "baches" a la rambla Pau Casals i potser zona 
col·legi Charlie, ja què sovint circulen vehicles a gran velocitat amb molt perill per 
vianants i criatures. El sistema es efectiu i obliga a reduir la velocitat. El cost no es 
exagerat i té un muntatge senzill amb varies opcions al mercat. 

Ubicació: Rambla Pau Casals, zona centre. Extensible a altres punts de la població 

Pressupost: 30.000,00 € 

Observacions: Al col·legi Charlie Rivel ja hi està previst. Per tant, el cost fa referència a la Rambla Pau 
Casals. 

Títol revisat per a les votacions: Instal·lar bandes de ressalt a la rambla Pau Casals 

 

2. Ampolles per netejar orins de gos/gat 

Proposta vàlida 

Descripció: Tal com va fer l'Ajuntament de Barcelona, proposo que es reparteixin ampolles plegables 
per a ruixar els orins al carrer dels animals de companyia. Van dotades d'un mosquetó 
per facilitar la portabilitat i tenen  una capacitat de 480ml (es podrien fer una mica més 
grans per a gossos grans). Si es ruixen els orins amb aigua es dissipa l'olor i ajuda al 
manteniment de la via pública. Desconec quina empresa ho comercialitza. Moltes 
gràcies! 

Ubicació: Cubelles 

Pressupost: 2.000,00 € 

Observacions: El cost correspon a 1.500 ampolles 

Títol revisat per a les votacions: Adquirir i repartir ampolles per ruixar els orins al carrer dels animals de 
companyia (1.500 u.) 

 

3. Adoquinado de las aceras de la zona del Maritim 

Proposta no vàlida 

Descripció: Solicitamos que se arregle el adoquinado de las aceras de la zona del Maritim. El deterioro 
del adoquinado provoca que los viandantes tengan que pasar por la carretera porque 
Kay zonas en la que no se puede andar por la acera. Ejemplo, todas las aceras de la 
calle Francesc Macià. 

Ubicació: Zona del Marítim 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió, és manteniment 

Observacions: 
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4. Instal·lació de contenidors de reciclatge a Mas Trader I 

Proposta prevista 

Descripció: Instal·lar contenidors de reciclatge de plàstic, vidre i paper a diferents zones de la 
urbanització Mas Trader - sector 1. La instal·lació s'hauria de fer sobretot en aquelles 
zones que siguin de fàcil accés per a la majoria de persones que hi residim o estiuegen.  
A dia d'avui únicament comptem amb un joc de contenidors de reciclatge per tota la 
urbanització i sempre estan plens. S'ha de tenir en compte que cada cop som més gent 
els que hi residim tot l'any  o estiuegem a la urbanització i és del tot necessari comptar 
amb contenidors de reciclatge per contribuir a pal·liar els efectes que provoca la 
contaminació mediambiental i tenir cura del nostre poble. 

Ubicació: Urbanització Mas Trader, sector 1 

Observacions: Està previst fer un canvi de contenidors a tot el municipi 

 

5. Accés per sota la via a la zona de Les Salines per connectar els veïns 
amb els comerços i serveis del Polígon 

Proposta prevista 

Descripció: Per connectar el veïns de Les Salines amb els molts comerços i serveis que hi ha 
actualment o en un futur, al Polígon Les Salines (com ara el Carrefour, Lidl, Tanatori, 
Bars, Ferreteries, etc.) es proposa la realització d’un túnel o accés per sota la via del 
tren.  Actualment, per travessar només hi ha el pont en una punta de Les Salines, a 
l’alçada del Mercadona. Aquest pont és molt desaconsellable i perillós per anar 
caminant tot passejant, sobretot si vas en família amb la canalla, amb mascotes o en 
bicicleta, ja que les voreres són molt estretes i el trànsit rodat que hi ha és perillós.  
L’accés que es proposa seria només per vianants i seria per sota la via. S’hauria 
d’ubicar en una zona intermitja de Les Salines que sigui equidistant per tots els veïns de 
la zona, per tal que els veïns no agafin el cotxe per anar als comerços del Polígon, 
aconseguint així més sostenibilitat (menys transit a les carreteres de la zona i menys 
contaminació), i segurament més flux de gent i vida pels comerços del polígon.  Al meu 
parer la boca d’entrada del túnel hauria d’estar ubicada a la cantonada del Carrer 
Empordà amb el Carrer Maestrat, i travessar fins a l’altre cantó de la via, per connectar 
la zona de la rotonda que hi ha al cor del Polígon (la que separa el Tanatori del 
Carrefour) amb la zona de veïns de Les Salines. D’aquesta manera es transformarien 
2km de recorregut d’anada i uns altres 2km de tornada que la gent fa segur en cotxe, 
per uns pocs metres que la gent faria passejant tranquil·lament.  Moltes gràcies per 
recollir la meva proposta.  Salutacions." 

Ubicació: Cubelles. Les Salines. La boca d’entrada del túnel hauria d’estar ubicada a la cantonada del 
Carrer Empordà amb el Carrer Maestrat, i travessar fins a l’altre cantó de la via, per 
connectar la zona de la rotonda que hi ha al cor del Polígon (la que separa el Tanatori 
del Carrefour) amb la zona de veïns de Les Salines 

Observacions: Ja s'està fent el projecte 
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6. Fem accessible Cubelles (voreres i passos de vianants adaptats i 
accessibles) 

Proposta no vàlida 

Descripció: Reformar les voreres per fer-les accessibles per a cadires de rodes i persones amb 
mobilitat reduïda. Posar rampes als passos de zebra i invertir en tapar els sots i 
imperfeccions que hi ha a les voreres del nostre poble. 

Ubicació: Perímetre de carrers que van des de l'Av de la Riera fins al carrer Arlès de Tec, i des de 
l'Autovia fins a la via del tren 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix de la partida dels Pressupostos Participatius. 

Observacions: 

 

7. Piscina municipal coberta 

Proposta no vàlida 

Descripció: Construcció de la piscina municipal coberta de Cubelles.  En un poble de la costa amb 
platja, és interessant, que la població sàpiga nedar, per prevenció de possibles 
accidents durant la temporada d'estiu a les platges. És una llàstima, que els nens i 
adults de Cubelles, hàgim  d'anar a poblacions de les rodalies, a aprendre a nedar. 

Ubicació: Aquesta piscina la ubicaria als terrenys de l'antiga discoteca, al costat del poliesportiu. 
D'aquesta manera, tot el relacionat amb l'esport, quedaria unificat a la mateixa àrea.   

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix de la partida dels Pressupostos Participatius. 

Observacions: 

 

8. Millora del Passeig de la Mediterrània des de la ribera  dreta  del riu  
(zona sud), fins a la platja  del gossos 

Proposta vàlida 

Descripció: Cobriment dels esvorancs i  col locaciò  de bandes sonores per aconseguir que els 
vehicles a motor circulin a velocitat moderada. 

Ubicació: Passeig de la Mediterrània des de la ribera  dreta  del riu  (zona sud), fins a la platja  del 
gossos.   

Pressupost: 30.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Cobrir esvorancs i col·locar bandes sonores al Passeig de la 
Mediterrània 
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9. Neteja al carrer 

Proposta no vàlida 

Descripció: Tendrian que agafar mes persones de la poblacio, per netejar mesnel carrers 

Ubicació: Cubelles 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

Observacions: 

 

10. Retallada de vorera C. Gallifa cantonada Av. del Terme, per millorar 
maniobra automobilística 

Proposta vàlida 

Descripció: Si vas en cotxe pel carrer Gallifa i vols incorporar-te a la Avda del Terme direcció a la 
rotonda, amb un cotxe una mica llarg, de vegades envaeixes el carril contrari si no et 
tanques molt en la maniobra. Donat que la cantonada és molt ample i poc transitada, 
proposo retallar-la una mica, igual que la cantonada d'enfront, per facilitar la 
incorporació. 

Ubicació: Carrer Gallifa cantonada Avda del Terme 

Pressupost: 2.500,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Retallar la vorera del C. Gallifa cantonada Av. del Terme per 
augmentar visibilitat 

 

11. Contenidors de reciclatge d'oli 

Proposta no vàlida 

Descripció: Donat que no existeix més punt de recollida que la deixalleria, i l'oli és un residu d'us 
freqüent, proposo la compra o contractació de al menys un contenidor de recollida d'oli 
per barri. 

Ubicació: Per tot el municipi 

Pressupost: 

Per quin motiu no és vàlida: 

Observacions: No és una inversió, seria un servei gratuït 
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12. Parc de l'estació: zona vianants C. Gaudí, fer camp de futbol i posar 
quiosc-cafeteria 

Proposta no vàlida 

Descripció: Tallar el trànsit del carrer Gaudí i fer zona de vianants i afegir un camp de futbol de gespa 
artificial al carrer Ausiàs Marchs en el seu pas pel parc del tren. Instal.lar un quiosc-
cafeteria amb taules d'exterior en la zona verda del parc 

Ubicació: Parc de l'estació dels c/ Gaudí amb Ausies Marchs 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix de la partida dels Pressupostos Participatius. Seria 
inviable al C. Gaudí. També hi ha manca d'espai per fer-ho 

Observacions: 

 

13. Bádenes en C. Angel Guimera, C. Sant Antoni y Avenida Mediterranea. 

Proposta vàlida 

Descripció: Colocación de badenes en algunas calles del pueblo para reducir la velocidad de 
circulación de algunos coches o motos, especialmente en la calle angel guimera que 
enlaza con calle sant antoni. Todo y ser una vía estrecha, con pivotes para no aparcar y 
paso de muchas personas hay vehículos que no respetan o no conocen la ética y 
circulan a velocidades muy rápidas sin visibilidad justo en la curva de la font e incluso 
algún derrape de algún que otro sujeto al volante.  También en avenida Mediterranea 
desde la plaza del mar hasta la rotonda del puente vía tren. 

Ubicació: Calle Angel Guimera / Calle Sant Antoni. Avenida Mediterranea. 

Pressupost: 15.000,00 € 

Observacions: El C. Sant Antoni ja està previst. Per tant, el cost fa referència al C. Àngel Guimerà i a 
l'Av. Mediterrània 

Títol revisat per a les votacions: Col·locar bandes rugoses al C. Àngel Guimerà i a l'Av. Mediterrània 

 

14. Zona blava temporal només per a visitants a tota la zona de la platja 

Proposta no vàlida 

Descripció: Implentació de la zona blava temporal per als mesos d'estiu, els residents i els propietaris 
d'immobles tindrien un distintiu (enganxina) per no pagar. D'aquesta manera, els 
visitants de la nostra platja durant l'estiu (especialment els caps de setmana) pagarien 
per aparcar i amb aquests diners podriem netejar la bruticia que ells generen. 

Ubicació: Tota la zona de la platja de Cubelles: Les Salines, La Mota, Clot del Bassó i Barri Marítim 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

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

Proposta prevista 

Descripció: Per evitar accidents i millorar la fluidesa del transit, el cost aproximat es de 15000 euros. 

Ubicació: Passeig Fluvial cantonada av. Onze de Setembre 

Observacions: Previst, doncs era una proposta guanyadora del Pres Part 2018 

 

16. Badens formigó al C. Goya per reduir velocitat 

Proposta vàlida 

Descripció: Possar badens de formigo als carrers principals de l'urbanitzacio Mas Trader I y II.El carrer 
que va desde la font de l entrada fins que s acaba sembla un circuit de ralis.Van a 
80/90km/h per on s ha d anar a 50kmh.Jas de vigilar molt a l hora de creuar.Xafen a les 
nostres mascotes...i algun dia xafarn algu i aleshores sera tard. 

Ubicació: C/Goya desde principi fins al final 

Pressupost: 22.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Col·locar bandes rugoses al C. Goya 

 

17. Ampliació del Skatepark de Cubelles 

Proposta vàlida 

Descripció: Existeix una contínua demanda dels usuaris per l’ampliació de les instal·lacions del Skatepark, ja que el 

que tenim és un skate plaza, però hi falten alguns mòduls per poder realitzar trucs aeris i l’espai ho 
permet. Cada any dins de la FESTA JOVE es realitza un acte en aquest espai i hem de llogar alguns 
d’aquests mòduls per poder donar més visibilitat a l’esdeveniment, cost que es paga del pressupost, 
però si l’espai estigués millor condicionat, es podria estalviar aquesta despesa cada any. Aquesta 
demanda es produeix perquè els usuaris del Skatepark han de desplaçar-se a altres municipis, on si 
es disposa d’aquest tipus de mòduls, per poder practicar el seu esport favorit, skate, scooter, bmx, 
patins en línia, ja que les instal·lacions actuals queden una mica curtes. És un espai que és molt 
utilitzat per molts usuaris de Cubelles i pels visitants que venem tots els caps de setmana. Només cal 
passar qualsevol dia de la setmana per veure que sempre hi ha persones practicant algun dels esports 
abans esmentats. Qualsevol espai que es dediqui a la pràctica de qualsevol esport hauria de ser 
millorat i en aquest cas, el Skatepark de Cubelles queda una mica petit amb els mòduls existents, 
necessita una ampliació per poder donar millor servei com a instal·lació esportiva. Aquesta és la meva 
proposta, crec que qualsevol proposta dedicada al foment d’activitats esportives ha de ser, almenys 
tinguda en compte, ja que l’esport fomenta valors imprescindibles per a la convivència, com la 
solidaritat, l’ajut i el respecte als altres, ànim de superació, etc. A més que els joves de Cubelles 
disposin d’espais adequats per a la pràctica del seu esport favorit. 

Ubicació: Skate Parc Cubelles / carrer General Josep Moragas, 3M, 08880 Cubelles 

Pressupost: 40.000,00 € 

Observacions: El cost pot variar entre els 30.000 € i els 40.000 € aproximadament en funció de la 
proposta de skatpark i el material. És recomanable fer-ho amb ciment ja que té menys 
manteniment que la fusta i el cost seria molt semblant. 

Títol revisat per a les votacions: Ampliar l'Skatepark amb més mòduls 
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18. Circuit de motocròs 

Proposta no vàlida 

Descripció: Sol·licitem la cessió d'algun terreny als afores de cubelles, per la construcció d'un circuit de 
motocròs, aquest municipi té molta joventut aficionada a aquest esport que  mes a mes, 
és comparteix amb els pares, Cubelles té una coneguda tradició a la festa major 
"Motocròs Vila de Cubelles i Cursa Americana". Un espai específic per practicar-ho, 
seria beneficiós per Cubelles, ja que molts joves de pobles del voltant vindrien també. 

Ubicació: Terreny de l'Ajuntament 

Per quin motiu no és vàlida: No es disposa de terrenys SNU adqeuat per fer-ho 

Observacions: 

 

19. Arreglar les voreres del passeig i dels carrers de voreres 

Proposta no vàlida 

Descripció: Arregleu els terres del passeig i dels carrers perquè és impossible anar-hi amb cadira de 
rodes o amb cotxets de bebe. Aceres noves ja! 

Ubicació: Del C. Verge de Montserrat fins al Passeig Marítim (inclosa la Plaça Charlie Rivel) 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix de la partida dels Pressupostos Participatius. 

Observacions:  

 

20. Arreglo de aceras en Av. Pompeu Fabra 

Proposta vàlida 

Descripció: Arreglar las aceras en la av. Pompeu fabra, en los siguientes tramos: entre la entrada al 
poliesportiu de cubelles y el c/josep pla (margen derecho), al lado del muro del campo 
de fútbol / entre el carrer del pla de sant pere y el carrer del priorat de sant pere (margen 
izquierdo), al lado del edificio de servicios múltiples abandonado cuando se circula 
desde cualquier vivienda de esa calle hacia el pueblo con una silla de ruedas o un 
carrito de bebé se tiene que ir cruzando la calle para poder hacerlo por terreno 
urbanizado, y salvando bordillos. 

Ubicació: Av. Pompeu Fabra 

Pressupost: 110.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Arreglar i fer accessibles les voreres de l'Av. Pompeu Fabra 
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21. Parkour Park en Cubelles 

Proposta vàlida 

Descripció: Actualmente no existe en toda la provincia de Barcelona ninguna zona pública habilitada 
para la práctica del Parkour, la cual es practicada por cada vez más personas. Como 
colectivo, vemos necesario tener un lugar habilitado para el entrenamiento, ya que 
entrenar en el espacio urbano puede ser complicado. El Parkour es una disciplina difícil 
de clasificar, puesto que no se considera un deporte. Podríamos decir que el parkour es 
el arte de desplazarse de la forma más eficiente posible, adaptándose a cualquier 
entorno urbano o natural. Esta disciplina es para muchos una filosofía de vida, las 
máximas de la cual son la solidaridad hacia los compañeros y el respeto a la vida sana. 
Por tanto, el entrenamiento para mantenerse en forma y poder seguir practicando y 
ayudando a los demás es de vital importancia. Para facilitar que estos entrenamientos 
se lleven a cabo en un espacio preparado para ello y seguro para todos, es necesaria la 
habilitación de un parque de parkour. La construcción de este parque beneficiaria tanto 
a los que practican esta disciplina como al mismo pueblo, que en caso de contar con un 
buen parkour park atraería a personas de otras ciudades y países. En ese sentido 
Cubelles podría ser un referente en el parkour, una disciplina con cada vez más 
aficionados. Adjunto un documento con fotos del diseño ya terminado, con medidas, y 
presupuesto aproximado hecho por un arquitecto. 

Ubicació: el terreno vacío al lado de: Rambla Gral. Josep Moragues, 2 08880 Cubellas, Barcelona 

Pressupost: 85.000,00 € 

Observacions: L’adequació de l'espai suposarà el disseny, la construcció d'una llosa de formigó, 
col·locació d'una pel·lícula protectora de cautxú, instal·lació del conjunt d'elements i 
murs, projecte, papereres, bancs i cartells informatius i normatius. Caldrà un diagnòstic 
definitiu per part dels tècnics municipals per reconsiderar l'espai i la ubicació per l'òptima 
realització del projecte." 

Títol revisat per a les votacions: Instal·lar un Parkour al costat de l’Skatepark 

 

22. Club de lectura 

Proposta existent 

Descripció: Crear un club de lectura, d'un llibre mensual, i comentar-lo amb l'autor 

Ubicació: Biblioteca o Centre Social 

Observacions: Ja existeix a la biblioteca 
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23. Arreglar parque de la Estación y parque dels Pins 

Proposta vàlida 

Descripció: Los parques de los niños de Cubellas estan en estado lamentable, en concreto el Parques 
de la Estación y el Parque de los Pinos. 

Ubicació: Parque de la Estación y Parque de los Pinos 

Pressupost: 40.000,00 € 

Per quin motiu no és vàlida: 

Observacions: Només es valora un mòdul de banys públics a cada parc, ja que moure bancs i reparar 
rampa són obres de manteniment, posar un foodtruck seria una concessió, i el perímetre 
actualment ja està tancar a la zona de jocs de 0-3 anys. 

Títol revisat per a les votacions: Col·locar banys públics al Parc Gaudí i Plaça dels Pobles d'Espanya 

 

24. Asfaltar i arreglar voreres d’alguns carrers del Marítim 

Proposta prevista 

Descripció: L'estat tant del carrers com de les voreres d'alguns carrers del Marítim no té els nivells de 
seguretat necessaris per fer-ne us. Està ple de forats.  Acció: Asfaltar i voreres. Objectiu: 
Evitar accidents 

Ubicació: Marítim 

Observacions: Està previst al pla parcial d'asfaltat 2018-2019 

 

25. Bandes rugoses al C. Joan XXIII, cantonada amb C. Rec 

Proposta vàlida 

Descripció: Col·locar bandes rugoses i repintar pas de zebra per evitar l’excessiva velocitat de cotxes i 
motos al passar per aquest punt, així com atropellaments 

Ubicació: Carrer Joan XXIII, cantonada amb carrer Rec 

Pressupost: 3.750,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Col·locar bandes rugoses al C. Joan XXIII cantonada C. Rec 
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26. Canviar contenidors per uns de nous al C. Joan XXIII, cantonada amb C. 
Rec 

Proposta no vàlida 

Descripció: Substituir contenidors d’escombraries per un d'altres. nous i que NO es tinguin que tocar 
amb les mans (amb pedals, per exemple). Els qie hi ha fan fàstic i pudor. 

Ubicació: carrer Rec, cantonada amb carrer Joan XXIII 

Per quin motiu no és vàlida: Excedit el número de propostes per persona 

 

27. Fibra Òptica al poble 

Proposta no vàlida 

Descripció: Volem la fibra al poble i com a clients individuals no fan despesa les grans companyies 
(Movistar). Demanen a l'Ajuntament fer força com a poble i ens facin cas 

Ubicació: poble 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

Observacions: 

 

28. Camí Peatonal des del pont de la C31 fins a Jardiland 

Proposta no vàlida 

Descripció: Fer un camí peatonal. des del pon (c31) que passa sobre la riera, amb les proteccions de 
seguretat necessàries, fins al Jardiland Cubelles 

Ubicació: C31. Part sobre la riera fins a Jardiland 

Per quin motiu no és vàlida: No és competència municipal 

Observacions: 

 

29. Cinema a la Fresca 

Proposta no vàlida 

Descripció: Els mesos d'estiu, es podria fer un cop per setmana, el cinema a la fresca. Ja que a 
Cubelles no tenim cinema 

Ubicació: La marina de Cubelles (Les Salines) 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

Observacions: 
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30. Fer una nova biblioteca 

Proposta prevista 

Descripció: És necessària una nova biblioteca ja que la població  ha crescut als darrers anys i els 
alumnes del nostre poble la necessiten 

Ubicació: 

Observacions: Ja està aprovat el projecte i es preveu licitar-ho abans d'acabar el 2018 

 

31. Arranjament aigües fecals desembocadura riu Foix 

Proposta no vàlida 

Descripció: Arranjament immediat aigües fecals en la desembocadura del riu Foix. Un espai protegit no 
pot estar d'aquesta manera. 

Ubicació: Desembocadura riu Foix 

Per quin motiu no és vàlida: Excedit el número de propostes per persona 

Observacions:  

 

32. Recuperació de l'arbrat urbà autòcton 

Proposta no vàlida 

Descripció: Proposo la substitució, en el casos en què toqui substituir arbres per excès de tamany o 
trencament, de l'arbrat urbà no autòcton o invasor per espècies que en estat natural 
ocuparien aquesta vall del Foix ( freixes,tamarius,roures, alzines,lledoners...) 

Ubicació: Tot el municipi 

Per quin motiu no és vàlida: És una proposta poc definida que no es pot valorar econòmicament. 

Observacions: 

 

33. Contenidors soterrats a tot el casc antic 

Proposta no vàlida 

Descripció: La imatge dels contenidors actuals al bell mig del poble és deplorable, només cal passar-hi 
pel davant per adonar-se'n. Crec que la proposta de contenidors soterrats donaria al 
poble una imatge molt més neta, higiènica i també actual. Estaria bé valorar la proposta 
de col·locar contenidors soterrats en tot el cas antic. 

Ubicació: Carrer Sant Antoni, entre els números 14-16 (davant d'un forn de pa i al costat de la loteria) 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix la partida dels Pressupostos Participatius i no és 
compatible amb el sistema actual de RS 

Observacions: 
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34. Centre de Recuperació de Fauna Autòctona 

Proposta no vàlida 

Descripció: Proposo que es converteixi l'espai municipal abandonat de la discoteca de la Mota, en un 
centre de recuperació d'aus i fauna autòctona, per tal de compensar tots els espais de 
nidificació d'aus protegides, destruits acontruir tot el barri de la Mota 

Ubicació: Discoteca de la Mota (EX- Maduk) 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix la partida dels Pressupostos Participatius. 

Observacions: 

 

35. Prolongació de la vorera de la rotonda al terreny del local social de mas 
Trader 

Proposta vàlida 

Descripció: Que sigan prolongando la acera de la rotonda al terreno del Local Social para uqe las 
personas podamos transitar por dicha acera 

Ubicació: Carrer Cavell, 15 1er sector Mastrader 

Pressupost: 100.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Prolongar la vorera del C. Clavell 

 

36. Obertura gimnàs municipal 

Proposta no vàlida 

Descripció:  Obertura gimnàs municipal 

Ubicació: Poliesportiu Cubell 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

Observacions: 

 

37. Ampliar playa para perros 

Proposta no vàlida 

Descripció: Que se amplie la playa para perros, son muy pocos metros los que estan ofreciendo. Es 
saturación lo que se vive en esa playa. 

Ubicació: La playa de perros 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

Observacions: 
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38. Velocitat excessiva a Mas Trader 

Proposta prevista 

Descripció: Fer un baden de formigó degut a que les motos i els cotxes passen massa de pressa 

Ubicació: Carrer Dàlia 24-26. Mas Trader 

Observacions: Ja està previst en el projecte de millora de Mas Trader 

 

39. Fer un Parc Infantil davant l’Església 

Proposta no vàlida 

Descripció: Davant l’església hi ha un solar, que crec que hi podrien posar un parc infantil ja que seria 
idoni perquè juguessin el nens mentre els seus germans estan a catequesi. 

Ubicació: davant església 

Per quin motiu no és vàlida: Solar privat. No competència municipal 

Observacions: 

 

40. Pintar carril bici en la carretera general des de la font fins el poble 

Proposta no vàlida 

Descripció: Pintar carril bici en la carretera general des de la font fins el poble. Hi ha molta gent de la 
urbanització que baixa i puja amb bici i és perillòs pel trànsit de cotxes que hi ha 

Ubicació: Carretera general des de la font fins el poble 

Per quin motiu no és vàlida: No hi ha prou espai a la carretera 

Observacions: 

 

41. Pintura façana de les entitats municipals 

Proposta no vàlida 

Descripció: Les façanes de les entitats municipals trobo a faltar una restauració de les façanes, ja que 
amb el temps la pintura ha caigut i queda com deixat 

Ubicació: Ajuntament, SOC, Jutjat, Biblioteca, Radio, Serveis Tècnics.... 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió, és manteniment 

Observacions: 
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42. Instal·lació d'un Bicibox a la Plaça de l'Estació 

Proposta vàlida 

Descripció: Proposo instal·lar un Bicibox a la Plaça de l'Estació (davant l'Estació de Trens de 
Cubelles), per tal de donar un impuls a la mobilitat sostenible al nostre municipi, afavorir 
la pràctica d'activitat física, descongestionar l'aparcament de cotxes i oferir un lloc segur 
i resguardat on poder desar la bicicleta abans d'agar el tren. Cada dia centenars de 
ciutadans agafen el tren a Cubelles, i són molts, especialment els joves, que agrairien 
poder desplaçar-se fins l'Estació en bicicleta. Es tracta d'un projecte que moltes ciutats 
ja han decidit realitzar. De fet, a hores d'ara ja són 233 les estacions instal·lades. El 
sistema és molt senzill d'utilitzar i és gratuït. Tota la informació és a: bicibox.cat 

Ubicació: Plaça de l'Estació, Estació de trens de Cubelles 

Pressupost: 10.000,00 € 

Observacions: Són boxes modulars de 5 unitats. Per a l'estació de Cubelles es considera que seria 
adequat un mínim de 10 unitats. En funció del sistema de tancament varia el preu. 
BICIBOX no opera fora de l’àrea metropolitana de BCN. En conseqüència el sistema 
que hauríem d’instal·lar seria privat. El pressupost que us he passat correspon a un 
sistema que fabrica SEMAB, l’empresa que fa els ancoratges. En qualsevol cas, no 
serien BICIBOX, sinó BIKESBOX o BICUBOX o el nom que es triï. 

Títol revisat per a les votacions: Instal·lar un bicibox a la pl. d'Antoni Pineda (Estació). 

 

43. Pont sobre les vies del tren per vianants 

Proposta prevista 

Descripció: Posar un pont per sobre de les vies del tren a l' alçada de les Salines,per exemple a l' 
alçada del passatge riu francolí. Per poder passar a peu, amb cotxets, bicicletes, cadires 
de rodes... I no haver de passar pel pont del mercadona perillosament amb els cotxes. 

Ubicació: La via del tren a les Salines 

Observacions: Previst (igual que la 5) 

 

44. Escala mecànica Avinguda de Catalunya- Passeig Narcís Bardegí 

Proposta no vàlida 

Descripció: Escalera mecánica para pasar la carretera. De no poder ser botones de tiempo en los dos 
semáforos. 

Ubicació: Avinguda de Catalunya- Passeig Narcís Bardegí 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix de la partida dels Pressupostos Participatius. 

Observacions: 
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45. Escala mecànica Avinguda de Catalunya- Passeig Narcís Bardegí 

Proposta repetida 

Descripció: Escalera automática en el paso de la carretera. De no poder ser placa de toda la zona 
marítima 

Ubicació: Avinguda Catalunya- Passeig Narcís Bardegí 

Observacions: Repeteix la 44 

 

46. Línea MontBus Santa María 

Proposta no vàlida 

Descripció: Poner en servicio la Línea del MontBus de los sábados Santa Maria. 

Ubicació: Cubelles 

Per quin motiu no és vàlida: No és competència municipal 

Observacions: 

 

47. Cuidar más Cubelles - solucionar la contaminació del Foix 

Proposta prevista 

Descripció: Propongo que se solucione la contaminación del Foix. Hace olor grave cuando se camina 
por debajo del puente, en 2 ocasiones he visto ratas. Es un peligro para el transeunte. 

Ubicació: Calle Miquel de Cervantes, Molí de Baiz, Calle Cabanyes 

Observacions: Ja està previst ampliar l'estació impulsora que solucionarà el problema 

 

48. Limpiar vallas con plantas y alcantarillado 

Proposta no vàlida 

Descripció: Las vallas con plantas que quedan a ras de las vallas, si no las arreglan los ciudadanos, 
que lo haga el ayuntamineto y le pase factura al propietario. Y el alcanterillado tenerlo 
limpio para cuando haya lluvias, y no haya problemas. 

Ubicació: Cubelles 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

Observacions: 
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49. Zona arbrada Racó d'en Pineda 

Proposta no vàlida 

Descripció: Que la zona verda denominada Racó d'en Pineda, huviera un jardín algo impresionante 
con cantidad de plantas, para que la gente viera que gozada es pasear al lado del mar; 
y evitar que alguna gente incivica lo estropeara todo con sus perro y haciendo partidos 
de futbol. 

Ubicació: Passeig Marítim amb Passeig Fluvial 

Per quin motiu no és vàlida: Massa genèrica. No s’ha pogut concretar. 

Observacions: 

 

50. Drenaje y limpieza desembocadura río Foix 

Proposta repetida 

Descripció: Que la zona verda denominada Racó d'en Pineda, huviera un jardín algo impresionante 
con cantidad de plantas, para que la gente viera que gozada es pasear al lado del mar; 
y evitar que alguna gente incivica lo estropeara todo con sus perro y haciendo partidos 
de futbol. 

Ubicació: Passeig Marítim amb Passeig Fluvial 

Observacions: Repeteix la 109 

 

51. Vallar una zona ajardinada en el paseo Marítimo con el río 

Proposta no vàlida 

Descripció: Vallar una zona ajardinada, zona paseo Marítimo con el río, pues es un sitio donde los 
perros van a hacer sus necesidades 

Ubicació: Desembocadira en el mar delrio Foix, en el paseo Marítimo 

Per quin motiu no és vàlida: És un espai protegit i no s'hi pot fer 

 

52. Limpiar rejillas alcantarillado 

Proposta no vàlida 

Descripció: Todas la regillas que hay de alcanterillado estan obstruidas, y cuando llueve se inundan 
todas las calles i no se puede pasar 

Ubicació: Calle ciudad de Barcelona. Número 30. Bajos 2ona 

Per quin motiu no és vàlida: Excedeix el número de propostes per persona 

Observacions: 
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53. Las vallas de los propietarios que sobresalen 

Proposta no vàlida 

Descripció: Hay vallas que sobresalen de las aceras tanto que no puedes pasar. El ayuntamiento 
tendría que obligar de ponerlas como manda la normativa. 

Ubicació: Calle ciudad de Barcelona, número 30 bajos 2ona 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

Observacions: 

 

54. Los pasos de zebra borrados 

Proposta no vàlida 

Descripció: Nos encontramos que al pasar los pasos de zebra, al estar borrados, muchas veces, 
muchos vehículos no lo respetan. 

Ubicació: Calle Ciudad de Barcelona numero 30, Bajos 2ona 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió, és manteniment 

Observacions: 

 

55. Protecció carril bici 

Proposta vàlida 

Descripció: Posar una separació de la carretera al carril bici per tal de protegir al ciclista 

Ubicació: 

Pressupost: 6.000,00 € 

Observacions: Es proposa instal·lar elements de cautxú com a separadors 

Títol revisat per a les votacions: Posar una separació entre la carretera i el carril bici de l’Av. de la 
Riera  i del Passeig Fluvial 

 

56. Tanca protectora al pàrquing del costat del mercat (a la vorera del 
davant del CAP) 

Proposta vàlida 

Descripció: El pàrquing que hi ha al costat del mercat no té cap limitació i constitueix un perill doncs 
està al costat de la carretera. Es proposa posar una tanca protectora al llarg de tota la 
vorera que hi ha al davant del CAP. 

Ubicació: Pàrquing del costat del mercat 

Pressupost: VÀLIDA 

Observacions:  

Títol revisat per a les votacions: Col·locar una tanca protectora al carrer Nou des de Pl. del Mercat fins 
davant del CAP Cubelles. 
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57. Renovació de les cadires plegables de festes 

Proposta vàlida 

Descripció: Actualment, les cadires que s’utilitzen per a les festes del poble i altres activitats estan en 
molt mal estat. Per aquest motiu, seria necessari renovar-les i comprar-ne de noves 

Ubicació: Tot el poble 

Pressupost: 8.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Renovar les cadires plegables de festes 

 

58. Bandes sonores al C. Sant Antoni i Av. del Terme 

Proposta vàlida 

Descripció: En aquests dos carrers, els cotxes passen a massa velocitat i caldria posar-hi bandes 
sonores per tal que la reduïssin i millorar la seguretat. 

Ubicació: C. Sant Antoni i Av. del Terme 

Pressupost: 16.000,00 € 

Observacions: El C. Sant Antoni ja està previst. Per tant, el cost fa referència a l'Av. del Terme 

Títol revisat per a les votacions: Col·locar bandes rugoses a l'Av. del Terme 

 

59. Fer desguàs davant vestidors zona tenis i pàdel 

Proposta vàlida 

Descripció: Davant dels vestidors de la zona de tenis i pàdel del poliesportiu hi ha una reixeta per 
l’aigua de pluja però no existeix cap desguàs a sota. Cal crear el desguàs per evitar 
inundacions a la zona quan plou. 

Ubicació: Zona tenis i pàdel poliesportiu 

Pressupost: 6.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Fer els desaigües davant els vestidors de la zona de tenis i pàdel 
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60. Canviar la tanca de fusta del parc infantil de la Pl. Renaixença 

Proposta vàlida 

Descripció: La tanca actual de fusta està en molt mal estat i constitueix un perill per a la canalla. És 
necessari canviar-la per una de nova i segura. 

Ubicació: Parc Pl. Renaixença 

Pressupost: 12.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Canviar la tanca de fusta del parc infantil de la pl. Renaixença 

 

61. Arreglar les voreres del C. Nou i del Passatge Soledat 

Proposta vàlida 

Descripció: Les voreres d’aquests carrers estan molt malament i algunes no estan adaptades. Es 
proposa pressupostar les millores oportunes fins a un màxim de 150.000€ per si el cost 
fos superiors i així fer que sigui viable. 

Ubicació: C. Nou i Passatge Soledat 

Pressupost: 150.000,00 € 

Per quin motiu no és vàlida: 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Arreglar les voreres el C. Nou i del Passatge Soledat 

 

62. Arreglar les voreres del C. Goya 

Proposta prevista 

Descripció: Són voreres que estan molt malament i que cal adaptar, arreglar i millorar. 

Ubicació: C. Goya 

Observacions: Està previst al Pla de millora de Mas Trader 

 

63. Comprar cadires noves per a la sala multiusos 

Proposta vàlida 

Descripció: Les cadires que tenim actualment per a fer a la sala multiusos estan en molt mal estat. 
Caldria canviar-les per unes de noves. 

Ubicació: Sala multiusos 

Pressupost: 8.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Comprar cadires noves per a la sala del Casal d'Avis 
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64. Asfaltar l’avinguda Catalunya des del C. Frederic Traver 13 fins el 
carrer següent i fer voreres 

Proposta prevista 

Descripció: Aquest tros de l’avinguda Catalunya no està asfaltat ni té voreres i constitueix un perill per 
a la gent que hi passa. 

Ubicació: Av. Catalunya, des de C. Frederic Traver 13 fins al carrer següent 

Observacions: Està previst al pla especial de l'Avinguda Catalunya 

 

65. Ampliar la sala d’activitats del casal de la gent gran 

Proposta no vàlida 

Descripció: La gent gran del municipi no té una sala amb la capacitat suficient per desenvolupar actes, 
on es puguin reunir 150 persones. L’existent té capacitat només per un màxim de 120 
persones, quantitat insuficient.  Si convé, es donarà alguna idea de com estan en altres 
casals de gent gran. 

Ubicació: Sala d’activitats casal gent gran 

Per quin motiu no és vàlida: No viable tècnicament 

Observacions: 

 

66. Fer un correcan a la Mota-Salines 

Proposta no vàlida 

Descripció: Habilitar un espai a les Salines per a que els gossos puguin córrer i jugar que també 
incorpori un pipican 

Ubicació: Salines 

Per quin motiu no és vàlida: No hi ha terreny 

Observacions: Però hi ha un preacord amb la tèrmica per a que cedeixin un espai per fer-ho en un 
futur 
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67. Fer un parc de Calistènia al costat de l’sakte park 

Proposta vàlida 

Descripció: Pot ser una bona opció per a que la gent del poble pugui fer exercici a l’aire lliure i per fer 
un espai amb diversos equipaments esportius (skate i altres) 

Ubicació: al costat de l’Skatepark 

Pressupost: 18.000,00 € 

Observacions: L’adequació de l’espai suposaria la construcció d’una llosa de formigó, col·locació d’una 
pel·lícula protectora de cautxú, instal·lació del conjunt d’elements i barres de gimnàstica, 
papereres, bancs, cartells informatius i normatius. Correspon a l'equip de govern i als 
tècnics municipals el diagnòstic definitiu, per reconsiderar l'espai i la ubicació per 
l'òptima realització del projecte. 

Títol revisat per a les votacions: Fer un parc de cal·listènia al costat de l'Skatepark 

 

68. Posar fanals al Camí de Prades 

Proposta vàlida 

Descripció: És un lloc habitat per on resulta perillós tornar a casa a la nit doncs no hi ha cap mena 
d’enllumenat. 

Ubicació: Camí de Prades 

Pressupost: 60.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Col·locar enllumenat al Camí de Prades 

 

69. Instal·lar una font antivandàlica al parc de les Salines / Skate 

Proposta vàlida 

Descripció: "Ara hi ha una font però està inutilitzada, segons diuen, perquè no se’n fa un bon ús. Però, 
és un espai que necessita aigua per als nens i joves que l'utilitzen. Una opció seria 
posar-hi una nova font antivandàlica. 

Ubicació: Parc de les Salines / Skate 

Pressupost: 2.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les revisions: Instal·lar una font antivandàlica al parc de les Salines / Skatepark 
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70. Posar més llum a l’skate-park 

Proposta vàlida 

Descripció: Actualment hi ha zones de l’skate que estan molt fosques i per les quals resulta difícil 
practicar-hi. 

Ubicació: Skate-park 

Pressupost: 7.000,00 € 

Observacions: 

Títol revisat per a les votacions: Posar més enllumenat a l'Skatepark 

 

71. Visibilitat pas de peatons 

Proposta no vàlida 

Descripció: Cal donar més visibilitat al pas de peatons en relació als vehicles que vénen de Vilanova 
en direcció centre vila. 

Ubicació: Cantonada Carrer Sant Antoni amb Carrer Mn Ban Avinyó 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió, és manteniment 

Observacions:  

 

72. Pistes Futbol 

Proposta no vàlida 

Descripció: Pistes de futbol i de bàsquet gratuïtes 

Ubicació: Poliesportiu 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió 

Observacions:  

 

73. Visibilitat pas de peatons 

Proposta no vàlida 

Descripció: Cal donar més visibilitat al pas de peatons quan els vehicles vénen de Vilanova en direcció 
centre vila. 

Ubicació: Cantonada Carrer Sant Antoni - Carrer Mn. Joan Avinyó 

Pressupost: 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió, és manteniment 

Observacions:  
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74. Carril bici Passeig Marítim 

Proposta no vàlida 

Descripció: Senyalització del carril bici al Passeig Marítim per a donar continuïtat al de la Mota 

Ubicació: Passeig Marítim 

Per quin motiu no és vàlida: Aniria en contra del que ja es va decidir en un procés participatiu previ 

Observacions:  

 

75. Àrees infantils jocs 

Proposta no vàlida 

Descripció: Proposem que a la zona de la platja (zona escola de vela) es fes una àrea de jocs per la 
mainada. Gràcies 

Ubicació: Cubelles Platja 

Per quin motiu no és vàlida: No hi ha espai suficient a la zona especificada, tenint en compte que 
aquests equipaments requereixen d'una àrea de seguretat 

Observacions:  

 

76. Plantar arbres des de la Plaça del Mercat fins al Centre Metge Cubelles 
per tenir ombra. 

Proposta no vàlida 

Descripció: Donada la ubicació de les construccions i cases existents en el Carrer Nou, només a la vorera dreta 
mirant a muntanya, els ciutadans/es de Cubelles es troben que per anar tant a la Plaça del 
Mercat com per arribar al Centre Metge (CAP CUBELLES) o anar a diferents comerços de la 
zona,  hi ha un gran espai sense cap mena d’ombra durant tot l’any i sobretot a l’estiu. En aquest 
carrer la temperatura,  per les tardes,  és molt més alta que en qualsevol altre carrer urbà de 
Cubelles, donada les moltes hores seguides d’insolació d’aquest lloc. La plantada d’una alineació 
d’arbres en aquesta via crearia un entorn fresc i agradable,  on poder passejar o anar al Centre 
Metge sense tant de calor.  Seria també una millora pel públic assistent a les diverses activitats d’ 
aquesta zona, com per exemple la competició de motocròs de la Festa Major. Per tal de donar 
una continuïtat estètica a tot el poble, els arbres podrien ser de fulla perenne, com els existents 
en el Passeig Vilanova de Cubelles. I tenir ombra tot l’any.  L’espai a plantar és només de 260 
metres de llargada. Correspondria a partir del Carrer Nou, número 38 aprox. fins el CAP 
Cubelles.  Veure  enllaç adjunt. Per que el cost de la plantada fos menor es podria buscar 
col·laboració d’ empreses de jardineria de la zona. Un altre aspecte positiu de la plantada 
d’arbres  és que serviria per  conscienciar  a la població més jove de la conservació d’aquest 
patrimoni vegetal fent una festa de l’arbre, amb l’ajuda del grups locals de caire ecològics com 
Fauna o  de Riscos Cubelles (aportant aigua per la primera plantada , per exemple). 

Ubicació: Carrer Nou /Plaça Mercat fins el Centre Metge (CAP CUBELLES) 

Per quin motiu no és vàlida: La vorera és massa estreta. A més s'està elaborant un pla d'accessibilitat i 
no hi està contemplat 

Observacions:  
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77. Zona blava a la platja 

Proposta repetida 

Descripció: Que els visitants estiuencs que venen a la platja i deixen els barris bruts contribueixin al 
cost de la neteja. 

Ubicació: Barri Clot - Mota - Salines 

Observacions: Repeteix la 14 

 

78. Arranjament i rehabilitació parcial Can Travé 

Proposta no vàlida 

Descripció: Part on estava la Biblioteca MItològica de la casa per equipaments municipals (casaments, 
exposicions, sala d'actes, etc.) 

Ubicació: Can Travé, Biblioteca Mitològica per entrada Pl. Marse - C/ Sant Antoni 

Per quin motiu no és vàlida: En primer lloc s'hauria de fer un pla d'usos. A més ja s'està rehabilitant tot 
i no es pot planificar una rehabilitació parcial. 

Observacions:  

 

79. Gimnàs Municipal 

Proposta prevista 

Descripció: Volem un gimnàs municipal. 

Ubicació: Poliesportiu 

Observacions: Aquesta proposta és una de les guanyadores de l'anterior edició de Pressupostos 
Participatius i està a punt d'executar-se. 

 

80. Caminar per la natura 

Proposta prevista 

Descripció: Oferir a la població la possibilitat de fer esport caminant per un entorn agradable al costat 
del riu. Es podria comunicar la platja amb la zona de la muntanya. El camí que 
actualment existeix des del poble a Mas Trader és totalment impracticable (molt petit, 
faroles enmig del camí, molt estret, etc.) 

Ubicació: Condicionar i millorar el camí de la vorera de la carretera per caminar i/o anar amb bicicleta 
des del poble a la font de Mas Trader 

Observacions: Ja està previst a través d'una subvenció de projectes FEDER 
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81. Carrers Urb. Mas Trader 

Proposta prevista 

Descripció: S'haurien d'asfaltar els carrers i arranjar les voreres de Mas Trader I 

Ubicació: Mas Trader 

Observacions: Ja es disposa d'un projecte i està previst pel 2019 

 

82. Les Salines 

Proposta vàlida 

Descripció: Passos de zebra de Las Salinas con badén. Puente riera Cubelles-Cunit ampliado. En las 
duchas de la playa debería haber más limpieza ya que hay muchas cacas de perro. 
Como hay incidencias con los perros debería haber más presencia de guardia urbana 

Ubicació: Les Salines 

Pressupost: 22.000,00 € 

Observacions: El cost fa referència a les bandes rugoses de les Salines. La resta no s'han validat 
doncs suposaria més d'1 proposta presentada per una mateixa persona 

Títol revisat per a les votacions: Col·locar bandes rugoses a les Salines 

 

83. Camino de Mas Trader I a Cubelles 

Proposta no vàlida 

Descripció: Ampliar la acera que une Mas Trader I con Cubelles para que se pueda caminar 
cómodamente e incluso se incorpore un carril bici. 

Ubicació: Camino de Mas Trader I a Cubelles 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix la partida de Pressupostos Participatius. 

Observacions:  

 

84. Per una Cubelles molt més neta i cívica 

Proposta no vàlida 

Descripció: Netejar tot el municipi, la platja inclosa perquè aquest any 2018 ha estat molt bruta, 
sobretot, la platja del poble. I a més, molt incivisme, el qual implica, malifetes als espais 
públics i embrutar els carrers. 

Ubicació: Cubelles 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió. 

Observacions:  
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85. Preservem Platja "La Mota" 

Proposta no vàlida 

Descripció: Des de fa dos estius s'instal·la illa flotant permanent durant 2 mesos (juliol-agost) a la 
mateixa situació. Crea un impacte visual i ecològic (zona ja molt feble com a 
ecosistema) amb una gran afluència de gent sempre al mateix passadís. A part, per la 
nit, a la caseta pot haver-hi mal ambient. 

Ubicació: Platja "La Mota" 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió. 

Observacions:  

 

86. Servei de taxis 

Proposta no vàlida 

Descripció: Instal·lar més serveis de taxis al municipi. Actualment , limitat i amb llista d'espera 

Ubicació: Tot el poble 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió. 

Observacions:  

 

87. Poble sostenible 

Proposta prevista 

Descripció: Considerem la guia pràctica que elabora l'ajuntament d'Avià, com a municipi més 
sostenible de Catalunya i licitació d'empreses electriques verdes, enllumenat LED, 
aïllament d'edificis, etc. 

Ubicació: Tot el poble 

Observacions: Previst en el PAES (plans d'acció per a l'energia sostenible) 

 

88. Escombraries per gossos 

Proposta no vàlida 

Descripció: Instal·lar o adaptar les papareres amb tapa/hermètiques per poder tirar-hi les bosses amb 
caques i evitar les males olors i els insectes. 

Ubicació: Sobretot, en parcs, el correcan i la platja de gossos. 

Per quin motiu no és vàlida: Excedeix número propostes per persona. 

Observacions:  
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89. Fumigación 

Proposta no vàlida 

Descripció: Fumigar durante todo el año para el control de cucarachas que hay en Cubelles. 

Ubicació: Pueblo. 

Per quin motiu no és vàlida: No és una inversió. 

Observacions:  

 

90. Voreres 

Proposta no vàlida 

Descripció: Les voreres són molt estretes i tindrien que fer-les més amples. 

Ubicació: Tot Cubelles 

Per quin motiu no és vàlida: Massa genèrica. No s'ha pogut concretar 

Observacions:  

 

91. Aceras 

Proposta no vàlida 

Descripció: Més amples ja que són estretes a tot el municipi. 

Ubicació: Tot Cubelles 

Per quin motiu no és vàlida: Massa genèrica. No s'ha pogut concretar 

Observacions:  

 

92. Asfaltar carrers 

Proposta no vàlida 

Descripció: Asfaltar els milions de forats que hi ha als carrers que la gent no té un 4x4 i es fa dificil 
transitar. 

Ubicació: Tot el municipi, sobretot barri marítim 

Per quin motiu no és vàlida: No és inversió, és manteniment 

Observacions:  
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93. Gimnàs i piscina 

Proposta repetida 

Descripció: Gimnàs i piscina municipal. 

Ubicació: Al poble 

Observacions: Repeteix la 7 i la 79 

 

94. La biblioteca 

Proposta repetida 

Descripció: Construcció d'una biblioteca municipal perquè els nostres joves puguin estudiar i llegir amb 
suficient espai i material informàtic. Es va pensar la nova biblioteca al costat de la ... ja 
fa 5 anys i encara no s'ha fet res. 

Ubicació: Al costat de la policia municipal 

Observacions: Repeteix la 58 

 

95. Gimnàs i Piscina Municipal 

Proposta repetida 

Descripció: En una població com Cubelles manca un gimnàs i una piscina municipal. 

Ubicació: Al poble 

Observacions: Repeteix la 93 

 

96. Carril bici 

Proposta repetida 

Descripció: Hi ha molts ancians que van en bici i molts nens que baixen de Mas Trader per la carretera 
i és realment perillosa pels que van en bici, en cotxet de bebé, etc. 

Ubicació: Carretera Mas Trader 

Observacions: Repeteix la 40 
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97. Barandilla Parking mercado 

Proposta repetida 

Descripció: En la calle Nou (parking de tierra de la plaza del mercado) falta una barandilla porque es 
peligroso el desnivel que hay y también faltan luces en la escalera ambulatorio. 

Ubicació: Carrer Nou 

Observacions: Repeteix la 56 

 

98. Reducción impacto visual 

Proposta repetida 

Descripció: Prescindir de los ingresos concesionales de la instalación de los flotantes, toboganes que 
se instalan cada año frente a la playa de la Mota que ademas de horribles tienen un 
impacto visual y desnaturalizan la playa. 

Ubicació: Playa de la Mota 

Observacions: Repeteix la 85 

 

99. Passatge per bicicletes 

Proposta no vàlida 

Descripció: Passatge per bicicletes a la desembocadura del riu Foix. 

Ubicació: Desembocadura del riu Foix 

Per quin motiu no és vàlida: És un espai protegit 

Observacions:  
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100. Compra por valor de 150.000 euros o la cantidad máxima de que se 
disponga según el resultado de los presupuestos participativos de 

material y herramientas o maquinaria necesaria para la reparación de las 
aceras en mal estado. Comenzando las reparaciones por el Barrio Marítim 

y posteriormente según quede material ir ampliando a otros barrios. 

Proposta no vàlida 

Descripció: Teniendo en cuenta que debe ser inversión, sería la compra de material (baldosas, cemento y todo 
lo necesario) para la reparación de las aceras que se encuentran en mal estado en el Barrio 
Maritim de Cubelles. Así mismo, compra de herramientas y/o maquinaria (hormigonera, por 
ejemplo) de la que no disponga la Brigada municipal de obras para acometer dichas 
reparaciones. Esta compra total sería por un importe máximo de 150.000 euros o la cantidad 
máxima que quedara según el resultado de los presupuestos participativos. Con la compra de 
material el Ayuntamiento podría acometer la reparación de muchas aceras del municipio, 
teniendo en cuenta que dichas reparaciones se realizarían por la brigada municipal de obras 
(departamento responsable de las reparaciones en el municipio). Para dichas reparaciones, la 
brigada de obras debería destinar según la disponibilidad de los operarios, únicamente dos, 
teniendo en cuenta que dispondrían de las herramientas y o maquinaria que facilitarían el trabajo 
a realizar de forma sistemática sin perdida de tiempos. Habiendo comprobado presupuestos de 
reparación de aceras en otros municipios se vé claramente que con dos operarios y siguiendo 
una rutina de trabajo adecuada (fabricación de cemento con hormigonera, por ejemplo) los 
metros cuadrados que pueden reparar es superior al que se está realizando a fecha de hoy 
cuando realizan una reparación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podríamos asegurar que en 
un plazo no muy elevado de tiempo, teniendo el material que evitaría el problema económico, 
muchas aceras de Cubelles tendrían una solución, ya que para una remodelación completa de 
las aceras de las calles sería necesario un presupuesto tan alto, que a fecha de hoy el 
Ayuntamiento no puede o no está dispuesto a promover, Por todo, con esta propuesta se 
conseguiría la reparación a corto plazo de una seríe de aceras del municipio, que llevan muchos 
años en mal estado. 

Ubicació: Para comenzar el Barri Maritim y posteriormente otras zonas o barrios de Cubelles. 

Per quin motiu no és vàlida: No donar resposta a una necessitat concreta i  contradiu els plans 
municipals aprovats (Base 4 punt 5 i 6 dels Pressupostos Participatius) 

Observacions:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

34 

101. Fer un aparcament a prop de l’Escola Charlie Rivel, amb l’arranjament 
del terreny sense asfaltar existent entre els carrers Josep Mestres, Eduard 

Toldrà i cantonada Passeig Vilanova 

Proposta no vàlida 

Descripció: El Barri de la Rambla Pau Casal de Cubelles, és una de les zones on resideixen vilatans  durant tot 
l’any. Tots tenen com a mínim un cotxe o motocicleta que estacionen al carrer. També està molt 
a prop de l’Escola Pública Charlie Rivel, que és la que té més alumnes de la Vila (aprox. uns 500 
nens/es). Això comporta que el nombre de moviments de tot tipus de vehicles sigui molt alt 
durant tot el dia, i més concretament a les hores d’entrades i sortides de l’Escola.  En aquest 
temps davant del col·legi s’omple de cotxes aparcats en triple fila, donada la manca de lloc per 
aparcar correctament. Així com d’un gran nombre de persones que es desplacen per aquests 
carrers. També compta amb la circulació de grans camions, durant tot el dia, que descarreguen 
material a comerços de la zona. A prop de l’Escola Ch. Rivel hi ha un terreny municipal gran 
entre els carrers Josep Mestres, Eduard Toldrà i cantonada Passeig Vilanova, aquest  és un 
espai de terra i fang amb un gran desnivell. Quan plou no serveix per res. També és complicat 
que els nens  hi juguin a pilota perquè gran part del terreny és irregular i inclinat. Només s’utilitza 
de “pipi-can”, sense cap control higiènic posterior. Al no estar asfaltat la màquina d’escombrar no 
pot passar a netejar.  La proposta és arranjar i aprofitar aquest espai per poder aparcar 
adequadament,  tant els veïns com les persones que recullen els nens de l’escola. Així 
s’alliberaria de tants cotxes l’entrada de l’Escola. Guanyaríem tots en i seguretat viària i 
comoditat. 

Ubicació: Terreny sense asfaltar existent entre els carrers Josep Mestres, Eduard Toldrà i cantonada 
Passeig Vilanova (Zona Rambla de Pau Casals) 

Per quin motiu no és vàlida: Excedeix número de propostes per persona 

Observacions:  

 

102. Millorar la zona del Residencial Les Salines 

Proposta prevista 

Descripció: Els veïns que vivim als Residencials de Les Salines som "els oblidats" de Cubelles (però no per 
pagar els impostos, és clar). No podem passar a l'altra banda perquè tenim un pont (el del 
Mercadona) que és intransitable, no hi ha lloc per passar i s'ha de baixar a la calçada i les 
baranes estan oxidades, perilloses i a punt de caure. Tenim el terreny del costat de la via que 
sembla una selva. No es poden fer servir els contenidors perquè estan tapats pels arbres i no es 
pot accedir. La platja de Les Gavines, a la banda de Cubelles, no té dutxes. Les llums foses i els 
passos de vianants del carrer Rafel Casanova sense pintar. La zona del davant dels locals de 
restauració està sense asfaltar i no es pot aguantar la polseguera. Es va fer un any la Fira 
Marinera al passeig de la Marina i ja no s'ha fet cap any més quan va tenir una gran 
acceptació.......en fin. Volem que es facin inversions necessàries a la nostra zona perquè també 
SOM Cubelles i també paguem els nostres impostos. Moltes gràcies. 

Ubicació: Residencial Les Salines i Passeig de la Marina 

Observacions: S'està redactant el projecte del nou pont del Mercadona adaptat a totes les normes 
d'accessibilitat aplicables. La resta d'actuacions proposades serien treballs de 
manteniment. 
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103. Millora de les pistes 1 i 2 de Tennis del Poliesportiu Municipal 

Proposta vàlida 

Descripció: Proposem caviar la superfície de les pistes 1 i 2 a greenset, mateix material que es 
construirà la pista 7. L’estat actual de les dues pistes no es el mes adequat per a la 
pràctica del tennis, ja tenen esquerdes, son massa relliscoses i no absorbeixen l’aigua 
quant plou. D’aquesta manera al tenir tres pistes de la mateixa superfície que es el 
mínim que exigeix la FCT, tindríem la possibilitat de organitzar tornejos oficials. 

Ubicació: Poliesportiu Municipal 

Pressupost: 80.000,00 € 

Observacions:  

Títol revisat per a les votacions: Millora de les pistes 1 i 2 de tennis del Poliesportiu 

 

104. Posar guixetes  als vestidors que estan a la zona de les pistes de 
Pàdel, del Poliesportiu Municipal 

Proposta vàlida 

Descripció: Posar un mínim de dotze guixetes als vestidors, tant d’homes com de dones, tipus gimnàs, 
per a que els usuaris puguin guardar els seus objectes personals, roba, bossa 
d’esports... 

Ubicació: Poliesportiu Municipal 

Pressupost: 5.500,00 € 

Observacions:  

Títol revisat per a les votacions: Posar guixetes als vestidors de la zona de les pistes de pàdel 

 

105. Ampliació grades camp futbol 

Proposta vàlida 

Descripció: Ampliació d'un mòdul de seients pel camp de futbol municipal Josep Pons i Ventura i 
l'ampliació de la seva coberta fins aquest nou mòdul. 

Ubicació: Camp de futbol municipal 

Pressupost: 28.100,00 € 

Observacions:  

Títol revisat per a les votacions: Ampliar les grades del camp de futbol 
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106. Rocòdrom 

Proposta vàlida 

Descripció: Creació d'un rocòdrom en el poliesportiu 

Ubicació: poliesportiu municipal 

Pressupost: 70.000,00 € 

Observacions: L’adequació de l’espai suposaria tot el que sigui necessari per al disseny, càlcul, 
subministrament, construcció, instal·lació, projecte i legalitzacions dels elements del 
rocòdrom. Correspon a l'equip de govern i als tècnics municipals el diagnòstic definitiu, 
per reconsiderar l'espai i la ubicació per l'òptima realització del projecte. 

Títol revisat per a les votacions: Fer un rocòdrom al poliesportiu 

 

107. Aparatos Gimnasia 

Proposta vàlida 

Descripció: Poner en zona deportiva del local social de Mas Trader y zona de arbolado de la calle 
assutzena al lado de la fuente, aparatós fijos de gimnasia. Hay muchos vecinos que 
utilizan esos recorridos para caminar y sería interesante facilitarles alguna alternativa 
para ejercitarse fisicamente. 

Ubicació: Mas Trader 

Pressupost: 10.500,00 € 

Observacions: El cost inclou 11 elements (Saludables + Fitness). 

Títol revisat per a les votacions: Col·locar aparells de gimnàstica a la zona social de Mas Trader 

 

108. Elements reductors de velocitat 

Proposta prevista 

Descripció: col·locar en la calçada dels carrers Dàlia i Assutzena, elements per forçar als vehicles 
reduir la velocitat. 

Ubicació: Mas Trader I 

Observacions: Ja està previst en el projecte de millora de Mas Trader 
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109. Parque infantil Mas Trader 

Proposta vàlida 

Descripció: En el parque para niños que hay delante del local social de Mas Trader I, sustituir el suelo 
de tierra que hay, donde juegan los niños pequeños, y colocar otro más higiénico de 
caucho. Creo que en el pueblo no hay ninguno con tierra hoy en día. Poner una puerta 
para que no accedan los perros 

Ubicació: Mas Trader 

Pressupost: 27.000,00 € 

Observacions: El cost inclou 11 elements (Saludables + Fitness). Per reduir costos el SMO pot realitzar 
els forats, cimentació,  instal·lació i muntatge. 

Títol revisat per a les votacions: Substituir el terra del parc de davant del local social de Mas Trader I i 
posar-hi una tanca 

 

110. Ampliació de la grada coberta del Camp de Futbol Municipal 

Proposta repetida 

Descripció: Primer: Increment de l'espai i de les localitats de la grada coberta existent al Camp 
Municipal de Futbol Josep Pons i Ventura, passant a les 380 persones de capacitat. 
Segon: Creació d'una zona especial per als espectadors amb mobilitat reduïda. Tercer: 
Tancament de les zones davant i al darrera de la totalitat de la grada, per facilitar la 
incorporació de missatges publicitaris. Quatre: Instal·lació de xarxa wifi pública 

Ubicació: Camp de Futbol Municipal Josep Pons i Ventura 

Observacions: Repeteix la 105 
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111. Sala  Multisensorial a l'Escola Vora del Mar 

Proposta no vàlida 

Descripció: Sala  Multisensorial a l'Escola Vora del Mar. L'Escola Voral del Mar, és una escola municipal 
d'Infantil i Primària del nostre municipi, on estudien 450 alumnes, és un centre que està inscrit al 
programa Escola Nova 21 i que participa en formacions per la millora de l’educació. L'escola, té 
com un dels eixos principals treballar per la inclusió de l'alumnat que presenta diversitats 
funcionals  greus i permanents que estan atesos en les dues unitats de suport intensiu per 
l'escolarització inclusiva (SIEI). Aquest curs 2018-2019 l’escola té  20 alumnes amb necessitats 
de Mesures i suports intensius (SIEI) més altres alumnes amb necessitats de Mesures de suports 
addicionals per l'atenció específica dels aprenentatges. Des de l'Ampa de l'Escola, s'ha impulsat 
la comissió de diversitat amb l'objectiu de treballar i col·laborar amb el centre per aconseguir una 
educació inclusiva, entenent aquesta com la capacitat de potenciar i valorar la diversitat (valorant 
i protegint les particularitats de cada nen o nena ), promoure el respecte a ser diferent, la qual 
cosa implica aprendre a viure amb els altres, i garantir la participació de tots i totes, en els 
processos educatius. Des d' aquesta comissió considerem presentar la proposta de dotar d'una 
sala multisensorial a l'escola Vora del Mar, als pressupostos participatius, ja que entenem que es 
un recurs que no solament pot suposar una eina en la millora en tots l'alumnat amb Necessitats 
educatives específiques, sinó que també pot beneficiar a la resta de l'alumnat. Una aula o sala 
Multisensorial és un "entorn accessible física i cognitivament, dotat d'elements que proporcionen 
estímuls i provoca el despertar dels sentits afavorint la comprensió del mitjà i d'un mateix i 
convida a l'exploració. " L'objectiu principal de l'estimulació multisensorial és millorar les habilitats 
i condicions de vida de les persones, a través de la compressió dels altres, del món i de si 
mateix. En l'àmbit pedagògic i com a escola inclusiva, amb alumnes amb diversitat funcional, tant 
físic com psíquic considerem que pot beneficiar, no solament en la part terapèutica, sinó en la 
part d'aprenentatge cognitiu, ja que per les moltes experiències arreu del territori tan català com a 
la resta de l'estat, està provat els beneficis que aporta aquest tipus de sales  amb l'estimulació 
que comporten. Posem com a exemple els objectius de la sala Multisensorial "Despertant els 
sentits" del CPEE Alba-Reus. Objectius Generals: Explorar, descobrir i gaudir dels sentits 
mitjançant l´ experimentació, percepció interiorització de sensacions auditives, hàptiques, 
vibratòries i de moviment. Afavorir el nivell d'integració sensorial. Optimitzar les capacitats 
sensorio-perceptives ajustades a les possibilitats de cada nen/a. Promoure la comunicació, la 
interrelació tant oral com gestual a nivell comprensiu i expressiu. Millorar el benestar físic i 
emocional i la relaxació. Altres Objectius: Lúdic: es pot utilitzar l'aula com un reforç positiu amb 
un objectiu lúdic. Psicològic: control de la impulsivitat o la inhibició. Logopèdic: habilitats 
d'expressió i comunicació. Motòric: consciència del propi cos i de les seves possibilitats. L'aula 
d'estimulació pot ser utilitzada pel treball motòric en aquells alumnes que necessiten un ambient 
estable, segur i confortable diferent del que ofereixen altres espais del centre". En el cas de 
l'Escola Vora del Mar, aquest espai seria adient i possible en l'espai del "Niu" dintre de la part 
d'infantil , que és un espai d'uns 15m2, i que per el seu ús i disposició seria ideal per 
desenvolupar aquest recurs. Per tant la proposta seria conjuntament amb les mestres de la SIEI i 
la directora de l'escola, valorar i dotar aquesta aula dels elements adients, que integren aquest 
tipus de sales, elements que poden ser del tipus: Gronxadors vestibulars, Columnes de Tubs de 
bombolles. Fibres òptiques Panells interactius Piscines de boles. Boles de miralls.  Llits d'aigua. 
Elements tàctils--> Cami tàctil, panell de textures, etc Elements olors--> Aromateràpia En el 
document adjunt, adjuntem algunes imatges d'exemples de espais multisensorials en algunes 
escoles. 

Ubicació: Escola Vora del Mar 

Per quin motiu no és vàlida: No és competència municipal 

Observacions:  
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112. Construcció de nova zona d'administració, serveis de rehabilitació i 
restauració al Camp Municipal de Futbol 

Proposta no vàlida 

Descripció: Primer: Demolició de les instal·lacions existents d'administració al Camp Municipal de 
Futbol de Cubelles. Segon: Construcció d'una nova zona coberta, divisions interiors, 
instal·lacions elèctriques, informàtiques, climatització i evacuació de fums. La nova 
superfície per a administració, social, rehabilitació, premsa i restauració seria 
d'aproximadament 245 m2. Tercer: Instal·lació de nou mobiliari d'oficina, elements 
informàtics, elements tècnics i de seguretat a les àrees de administració, social, 
rehabilitació i premsa. 

Ubicació: Camp de Futbol Municipal Josep Pons i Ventura 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix la partida de Pressupostos Participatius. 

Observacions:  

 

113. Construcció d'una pista de Futbol 5 i dues pistes de Futbol 3 amb 
gespa artificial 

Proposta no vàlida 

Descripció: Primer: Adequació del terreny contigu a la zona de frontó existent. Segon: Construcció d'un 
pista de futbol 5 amb gespa artificial, il·luminació i perímetre tancat de mínim 4 metres 
d'altura i instal·lació de dos pista d'Futbol 3 amb tancament de panells amb vidre i 
il·luminació. 

Ubicació: Camp de Futbol Municipal Josep Pons i Ventura 

Per quin motiu no és vàlida: El cost excedeix la partida de Pressupostos Participatius. 

Observacions:  

 

114. Creació de la nova àrea per la Acadèmia E-SPORT del Club Futbol 
Cubelles 

Proposta no vàlida 

Descripció: Primer: Construcció d'una nova zona coberta, instal·lacions elèctriques i de climatització 
d'una àrea específica i independent per a desenvolupar la divisió i acadèmia E-SPORT 
del Club Futbol Cubelles. La instal·lació es realitzaria amb 4 mòduls prefabricats amb 
una superficie d'uns 60 m2. Segon: Instal·lació de nou mobiliari i elements electrònics de 
joc necessaris per al desenvolupament de la nova secció esportiva. 

Ubicació: Camp de Futbol Municipal Josep Pons i Ventura 

Per quin motiu no és vàlida: La proposta presentada no està vinculada a un interès general i  respon a 
interessos personals i particulars d'una entitat. No es competència municipal. 

Observacions:  
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115. Compra por valor de 150.000 euros o la cantidad máxima de que se 
disponga según el resultado de los presupuestos participativos de 

material y herramientas o maquinaria necesaria para la reparación de las 
aceras en mal estado. Comenzando las reparaciones por el Barrio Marítim 

y posteriormente según quede material ir ampliando a otros barrios. 

Proposta repetida 

Descripció: Teniendo en cuenta que debe ser inversión, sería la compra de material (baldosas, cemento y todo 
lo necesario) para la reparación de las aceras que se encuentran en mal estado en el Barrio 
Maritim de Cubelles. Así mismo, compra de herramientas y/o maquinaria (hormigonera, por 
ejemplo) de la que no disponga la Brigada municipal de obras para acometer dichas 
reparaciones. Esta compra total sería por un importe máximo de 150.000 euros o la cantidad 
máxima que quedara según el resultado de los presupuestos participativos. Con la compra de 
material el Ayuntamiento podría acometer la reparación de muchas aceras del municipio, 
teniendo en cuenta que dichas reparaciones se realizarían por la brigada municipal de obras 
(departamento responsable de las reparaciones en el municipio). Para dichas reparaciones, la 
brigada de obras debería destinar según la disponibilidad de los operarios, únicamente dos, 
teniendo en cuenta que dispondrían de las herramientas y o maquinaria que facilitarían el trabajo 
a realizar de forma sistemática sin pérdida de tiempos. Habiendo comprobado presupuestos de 
reparación de aceras en otros municipios se vé claramente que con dos operarios y siguiendo 
una rutina de trabajo adecuada (fabricación de cemento con hormigonera, por ejemplo) los 
metros cuadrados que pueden reparar es superior al que se está realizando a fecha de hoy 
cuando realizan una reparación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podríamos asegurar que en 
un plazo no muy elevado de tiempo, teniendo el material que evitaría el problema económico, 
muchas aceras de Cubelles tendrían una solución, ya que para una remodelación completa de 
las aceras de las calles sería necesario un presupuesto tan alto, que a fecha de hoy el 
Ayuntamiento no puede o no está dispuesto a promover, Por todo, con esta propuesta se 
conseguiría la reparación a corto plazo de una serie de aceras del municipio, que llevan muchos 
años en mal estado. 

Ubicació: Barri Marítim en principi perquè és el que està pitjor 

Observacions: Repeteix la 100 
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116. Compra por valor de 150.000 euros o la cantidad máxima de que se 
disponga según el resultado de los presupuestos participativos de 

material y herramientas o maquinaria necesaria para la reparación de las 
aceras en mal estado. Comenzando las reparaciones por el Barrio Marítim 

y posteriormente según quede material ir ampliando a otros barrios. 

Proposta repetida 

Descripció: Teniendo en cuenta que debe ser inversión, sería la compra de material (baldosas, cemento y todo 
lo necesario) para la reparación de las aceras que se encuentran en mal estado en el Barrio 
Maritim de Cubelles. Así mismo, compra de herramientas y/o maquinaria (hormigonera, por 
ejemplo) de la que no disponga la Brigada municipal de obras para acometer dichas 
reparaciones. Esta compra total sería por un importe máximo de 150.000 euros o la cantidad 
máxima que quedara según el resultado de los presupuestos participativos. Con la compra de 
material el Ayuntamiento podría acometer la reparación de muchas aceras del municipio, 
teniendo en cuenta que dichas reparaciones se realizarían por la brigada municipal de obras 
(departamento responsable de las reparaciones en el municipio). Para dichas reparaciones, la 
brigada de obras debería destinar según la disponibilidad de los operarios, únicamente dos, 
teniendo en cuenta que dispondrían de las herramientas y o maquinaria que facilitarían el trabajo 
a realizar de forma sistemática sin pérdida de tiempos. Habiendo comprobado presupuestos de 
reparación de aceras en otros municipios se vé claramente que con dos operarios y siguiendo 
una rutina de trabajo adecuada (fabricación de cemento con hormigonera, por ejemplo) los 
metros cuadrados que pueden reparar es superior al que se está realizando a fecha de hoy 
cuando realizan una reparación. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podríamos asegurar que en 
un plazo no muy elevado de tiempo, teniendo el material que evitaría el problema económico, 
muchas aceras de Cubelles tendrían una solución, ya que para una remodelación completa de 
las aceras de las calles sería necesario un presupuesto tan alto, que a fecha de hoy el 
Ayuntamiento no puede o no está dispuesto a promover, Por todo, con esta propuesta se 
conseguiría la reparación a corto plazo de una serie de aceras del municipio, que llevan muchos 
años en mal estado. 

Ubicació: Para comenzar el Barri Maritim y posteriormente otras zonas o barrios de Cubelles. 

Observacions: Repeteix la 100 

 

117. Limitadors de velocitat d'obra 

Proposta repetida 

Descripció: Posar limitadors de velocitat que no es puguin treure, d'obra, a la urbanització Mas Trader. 
Principalment al carrer principal des de la font pujant cap a carrer goya i carrer goya 
inclòs, ja que passen a molta velocitat amb el perill que això suposa pels veïns/es. 

Ubicació: Des de la font de mas trader i final de carrer goya 

Observacions: Repeteix la 16 
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118. Aspirador marino de algas 

Proposta no vàlida 

Descripció: Crear una bicicleta flotante con panel solar y motor aspirador de algas y basura en las 
playas de Cubelles, manipulado por voluntarios como actividad lúdica. 

Ubicació: Todo el litoral 

Per quin motiu no és vàlida: No és competència municipal. 

Observacions:  

 

119. Bus Penedès Marítim 

Proposta no vàlida 

Descripció: Crear una línia de bus urbà "Penedès Marítim" (Cubelles, Cunit, parades al centre, Passeig 
les Salines, Polígon, Cunit centre, Passeig, Estació tren, etc...) 

Ubicació: Cubelles-Cunit 

Per quin motiu no és vàlida: No és competència municipal. 

Observacions:  

 


