Pressupostos participatius 2017
Propostes presentades que no han sigut validades
Motiu: Criteri de legalitat
CODI

TÍTOL

DESCRIPCIÓ

Cap barri sense parc infantil

Aquesta zona està afectada urbanísticament. La zona
està parcialment recepcionada
i pendent de
desenvolupament per tant, l’Ajuntament, no pot actuar en
aquestes zones verdes.

44

Aparcament al centre del poble

Cal en primer lloc tramitar el procediment previst al ROAS
per la instauració d'un servei local (memòria justificativa,
projecte d'establiment i reglamentació del servei), amb la
realització dels tràmits descrits als articles 160 i següents
del text citat, alhora que implica una inversió que no està
contemplada en el pressupost vigent.

68

Actuacions incloses en les obligacions d’urbanització de
la Junta de Compensació del Castellet pendents
d’executar. D’acord amb el projecte d’urbanització del Pla
Parcial del Castellet aprovat, resten pendents d’executar
les obres corresponents als projectes tècnics necessaris.
S’han de realitzar les obres corresponents als projectes
d’execució dels sistemes d’espais lliures públics. D’acord
amb els informes previs a l’aprovació del projecte s’han
d’executar les obres corresponents al projecte de solució
paisatgistico-urbanistica de la riera paral·lela al passeig
de Can Barra que resolgui la transició entre la nova
Voreres pendents el Castellet i
urbanització del Castellet i Sant Quirze Parc de forma
unió amb El Turonet
suau mitjançant un parc de ribera que respecti la riera i
que permeti fer les funcions d’eix vertebrador del territori.
Aquestes
obres
estan
incloses
als
projectes
d’urbanització complementaris aprovats per la Junta de
Govern Local els dies 3 i 17 de desembre de 2007. La
totalitat de les despeses necessàries per a l’execució
d’aquestes obres han d’anar a càrrec de la Junta de
Compensació i per tant aquestes actuacions de voreres
en l’àmbit del Passeig de Can Barra que limiten amb la
Riera s’han d’incloure en les obligacions pendents
d’executar per la Junta de Compensació del Castellet

101

Millora dels parcs de l’Avinguda
de Can Pallàs

27

Els espais de la proposta son espais privats, existeix un
conveni amb l'Ajuntament de cessió a precari de l'ús de
les dues places en el qual l'Ajuntament realitza el
manteniment de les places però no es pot realitzar cap
inversió per ser espais de titularitat privada.

117

En les obligacions urbanístiques recollides, tant en el Pla
Parcial de l’àmbit del Castellet, com en els projectes
d’urbanització i el de compensació, els propietaris de
l‘àmbit tenen la obligació urbanística d’executar la totalitat
de l’obra d’urbanització, i igualment executar les
Rotonda passeig de Can Barra infraestructures de connexió amb els sistemes urbanístics
amb C-1413
generals exteriors i les obres d’ampliació o el reforçament
d’aquests sistemes que siguin necessàries.
Les obres del la rotonda per tant, d’acord amb els
informes tècnics i jurídics inclosos en la tramitació de la
gestió de l’àmbit, s’haurien d’executar per la Junta de
Compensació del Castellet.

Motiu: Criteri de competències municipals
CODI

8/9
14/15
17/18

NOM

DESCRIPCIÓ

Barrera de protecció acústica

Les barreres acústiques per a infraestructures depenent
del titular de la infraestructura, en aquest cas la C58
depèn de la Generalitat, la proposta i execució de la
solució per tal de minimitzar el impacte (segons article 8
de la llei 16/2002).
Des de l'Ajuntament es traslladarà la inquietud al
departament corresponent de la Generalitat, perquè faci
els estudis pertinents i aporti solucions si s'escau.

20

Mejor Acceso con Les Fonts
(diferents propostes: serveis
públics
més
eficaços, No són propostes d’inversió.
ambulància, problemes amb
els veïns)

25

Aquesta actuació d’adequació de l’Intitut, correspon al
Departament d'Ensenyament. Aquest centre està en un
procés de remodelació dels seus espais per encabir la
secundària que culminarà el curs 2018-2018 amb la
Adequació pista de futbol sala
adequació de l'edifici a tots els cursos i 2 línies de l'ESO.
del pati de l’escola Purificació
Fins ara s'ha adaptat l'aulari que finalitzarà els curs 17-18
Salas
a la construcció de l'edifici d'infantil.
A partir de la adequació de l'edifici, cal que el
Departament d'Ensenyament faci les obres de
remodelació de les pistes i pati exterior.

31

Està en estudi la mobilitat d'aquesta rotonda. S'estan
Canvi de senyalització o realitzant estudis i actuacions per a la millora i la
semàfor rotonda de Ronda disminució del trànsit de vehicles en aquest punt del
Arraona amb carrer Priorat
municipi, en aquestes actuacions també té competència la
Generalitat de Catalunya en l’àmbit de Carreteres.

41

Barana del carrer Bages

És un espai de titularitat no municipal. L'import de
l'actuació no assoleix els 10.000€ de pressupost mínim.

45

Millora de recollida de residus

60

Millora del
depuradora

91

94

parc

Bus Institut Les Fonts

de

Proposta recollida a la sessió amb comerços i empreses.
La recollida de residus en polígons industrials no és
competència municipal. Les papereres no formen part de
la recollida de residus sinó de la neteja viària i en cap cas
superarien els 10.000€. Es recull la proposta per tenir en
compte dins del pressupost municipal.

la El parc de la depuradora no pertany al terme municipal de
Sant Quirze del Vallès.

Els alumnes que realitzen la secundària de les Fonts de
Sant Quirze tenen com a adscripció l'institut Egara. Per
desplaçar-se aquest alumnes disposen d’ autocar.
Com l'institut Sant Quirze no té adscrit els alumnes de Les
Fonts de Sant Quirze el Departament d'Ensenyament no
té l'obligació de posar autocar.

La creació de la secundària en un centre de primària és
competència del Departament d'Ensenyament. Entre els
acords del Consell Escolar Municipal i del Ple de
l'Ajuntament hi ha la demanda al Departament de la
Millores escola Taula Rodona
construcció d'un nou institut als terrenys del Castellet els
(ampliació com a edifici de
quals que ja han estats cedits per l'Ajuntament.
secundària, font al pati de
parvulari, no posar terrasses
Pel que fa a la font del pati d'infantil. Aquesta actuació es
als bars de les places)
realitzarà amb el pressupost ordinari de l'Ajuntament.
En relació al tema de les terrasses no és una proposta
d’inversió.

Motiu: Criteri econòmic
CODI

NOM
piscina

DESCRIPCIÓ

24

Ampliació
poliesportiu

municipal

28

Construcció de dues pistes noves
El cost de la proposta és superior a 200.000€
de tennis i 4 pistes de pàdel

32

Pista
de
patinatge
(proposta
El cost de la proposta és superior a 200.000€
denominada “Mejoras” primera part)

33

El cost de la proposta no assoleix els 10.000€
mínims que estableixen els criteris de les bases. Tot
Font a la plaça del Carrer Joan
i això es tindrà en compte l'actuació dins del
Oliver
pressupost municipal ordinari per poder executar
l’actuació donada la seva necessitat.

34

Instal·lar dues porteries al Parc de
les
Morisques
(proposta El cost de la proposta és inferior a 10.000€
denominada “Mejoras” segona part)

36

Aula per tallers de Cuina

El cost de la proposta és superior a 200.000€

51

Casal de Joves

Adequar un espai com a Casal de Joves o fer un
edifici nou, el seu cost és superior a 200.000€

54

El cost econòmic estimat de la promoció d'habitatge
públic del Mas Duran per uns 36 habitatges és d'uns
3 milions d'euros, import que supera el límit destinat
Promoció d'habitatge públic -lloguer
als pressupostos participatius. D’altra banda, les
social o protecció oficial
propostes de promocions d'HPP han de sorgir de la
memòria social que inclou la revisió del POUM, la
qual està en procés de redacció.

57

La construcció de l'equipament sol·licitat supera el
pressupost. D’ altra banda l'Ajuntament, mitjançant
un conveni amb Creu Roja, disposa d'un transport al
Local municipal (Casal per a Gent
Casal d'avis dos dies a la setmana per a persones
Gran) al Mas Duran o bus urbà per
grans que tenen dificultats de mobilitat i/o viuen en
desplaçar-se al Casal d’Avis
zones mes allunyades del nucli antic. Pot disposar
de mes informació sobre aquest servei a través del
Servei de Benestar social o trucant al Casal d'avis.

El cost de la proposta és superior a 200.000€

63

87

És una actuació d'inversió i creació d'un servei, això
suposa invertir en obra i equipament de l'espai el
qual és superior a 200.000€, a més de la
contractació de personal pel desenvolupament del
servei.

Ludoteca infantil

Accés directe
cementiri

del

tanatori

El Pla Director del cementiri municipal, aprovat pel
Ple de l’Ajuntament l’any 2002, ja establia un
programa de necessitats amb l’objectiu d’adequar
les instal·lacions actuals amb una previsió de 20
anys, així com la resolució dels aspectes funcional i
la millora de la qualitat ambiental i paisatgística de la
dotació. La proposta aprovada preveia el
redimensionat de l’àmbit, la definició constructiva
dels seus tancaments perimetrals, l’ordenació
interior amb proposta per a la implantació dels nous
nínxols, així com les noves edificacions i
al instal·lacions i un nou accés des de la Ronda
Arraona.
L’objectiu proposat de millores al cementiri fent un
nou accés, ja inclosa en la redacció del Pla Director,
connectant la Ronda Arraona amb la peça
d’equipaments i donant continuïtat a la proposta del
Pla Director de connectar el Tanatori amb el
Cementiri, seria objecte d’una partida d’inversions
que inclouria el pont d’entrada que comunicaria els
dos equipaments, i que superaria els 200.000 euros
màxims fixats a les intervencions que es proposen
en els pressupostos participatius

Motiu: Criteri d’inclusió i obertura
CODI

NOM

DESCRIPCIÓ

Aparcaments ràpids

La proposta no fa referència a cap inversió concreta,
en tant la formulació de propostes dels
pressupostos participatius. És un tema de regulació
de l'aparcament que ha d'anar establert per un pla
de mobilitat. A més, l’import material de l'actuació
com la pintura vial i plaques de senyalització no
assolirien els 10.000 euros de l’import mínim que
estableixen les bases.

43

Bus urbà

Es tracta d'una proposta que implica la creació d'un
servei públic municipal de transports i que suposa
comprometre desespes de manteniment i explotació
futures.

53

Es tracta d’un projecte, no una inversió. En afegirSant Quirze es mou. Un projecte se, comprometria la despesa en exercicis futurs.
físic saludable per als menuts i S’exposarà el projecte a la Mesa d’Esports, òrgan
menudes
de participació sectorial, per poder treballar-ho amb
les entitats esportives.

56

No es considera procedent instal·lar un tanca de
seguretat en el llac atès a les característiques
Seguretat infantil al Parc de les
d’aquest i la seva poca fondària. A nivell de
Morisques
seguretat, la responsabilitat de vigilar a la mainada
és de les persones adultes que els hi acompanyen.

61

Es tracta d'una proposta que no és d'inversió.
Aquesta actuació però,
es farà dins de les
Podar i condicionar la pineda de la actuacions de manteniment. Es farà l'avaluació de
zona de la riera de Les Fonts
la il·luminació de la zona i es valorarà la instal·lació
d’ elements que no permetin l'estacionament de
vehicles.

30

66

97

Dins del contracte de manteniment de l'enllumenat
públic s'ha fet una inversió de més de
1.064.789,10€ en la renovació de l'enllumenat públic
Donem llum a les nits de Sant
del municipi. Es va escollir com a tecnologia el
Quirze
vapor de sodi d'alta pressió i uns equips electrònics
que permeten regular la potencia de les làmpades
en funció de les necessitats. El resultat ha estat un
estalvi anual d'un 40% de la despesa energètica.
Crear una linia de bus elèctric per Es tracta d'una proposta que implica la creació d'un
connectar el municipi amb els servei públic municipal de transports i que suposa
polígons
comprometre desespes de manteniment i explotació
futures.

100

Es tracta d'una proposta que implica la creació d'un
Movilidad y transporte público de les servei públic municipal de transports i que suposa
Fonts
comprometre desespes de manteniment i explotació
futures.

108

Renovació de l’asfalt de les vies de
Les actuacions de millora a realitzar al camp de
pas i zones comuns del camp de
futbol municipal estan dins d'un Pla Director que
futbol municipal
està en procés de redacció.

118

Es tracta d'una proposta que implica la creació d'un
Zona verda al pàrquing dels FGC de
servei públic municipal i que suposa comprometre
Sant Quirze
despeses de manteniment i explotació futures.

Motiu: Criteri de concreció i sostenibilitat financera
CODI

NOM

DESCRIPCIÓ
Aquesta proposta ja està incorporada en el
pressupost d’inversions d’enguany i està pendent
d’executar-se. S’està treballant paral·lelament en
l’ordenança de convivència que regularà aquests
espais.

7
69
21

Zona d’esbarjo per a gossos

12
42

Mobilitat, autobús urbà

26

Nou Skatepark

35

Aquest solar ja es troba en fase d'inici del projecte
Condicionament del descampat de construcció d'habitatge públic. Les tasques de
Joan Oliver (proposta desglossada neteja i regulació de l'aparcament no es poden
de “Mejoras” 3)
considerar inversió, es tindran en compte però dins
de les tasques de manteniment i mobilitat.

37

Indicacions
poble

Aquesta proposta sorgida del debat col·lectiu entre
comerços i empreses proposava la millora de la
mobilitat dels vianants dins el municipi especialment
enfocada cap a les zones comercials i els serveis
al municipals de Sant Quirze. La proposta no
s’incorpora a les votacions dels pressupostos
participatius ja que aquesta actuació ja s’està
realitzant actualment arrel d’una subvenció de la
Diputació de Barcelona per senyalitzar les zones
comercials i les dependències municipals.

92

La supressió de barreres arquitectòniques (SBA) a
l'Avinguda Egara, que inclou els passos de vianants,
Passos de vianants a l’Avinguda
ja està prevista en el pressupost municipal
Egara
d’enguany i s'executarà amb la totalitat de les obres
de SBA del municipi.

i

Es tracta d'una proposta que implica la creació d'un
servei públic municipal de transports i que suposa
comprometre despeses de manteniment i explotació
futures.
La construcció del nou Skate Park ja està previst
dins el pla quadriennal d’inversions pel 2018.

senyalitzacions

93

110

Sant Quirze pel benestar emocional

Aquesta proposta no és una inversió i no pot
incorporar-se a les votacions. Malgrat això el
benestar emocional de la població és un dels
objectiu de diferents projectes que es desenvolupen
des de l’Ajuntament i aquesta proposta concreta es
podria incloure com a projecte transversal a
treballar.

Coberta pista esportiva Escola Onze
de Setembre

Aquesta actuació ja està previst dins el pla
quadriennal d’inversions 2018.

Motiu: Criteri de viabilitat tècnica
Codi

NOM

MOTIU DE LA DESQUALIFIACIÓ

29

Millora de les instal·lacions
vestidors de la piscina municipal

i No cooncorda amb el projecte futur de la zona
esportiva municipal

40

Voreres Vila Puig

48

Proposta dorgida a la sessió amb Gent Gran. El
parc de les Morisques es un espai de vianants en
Millora de la mobilitat al parc de les el qual poden conviure bicicletes i persones però
Morisques
l'ús principal es destinat a les persones. Per
l'estructura del parc no es viable construir un carril
bici.

75/116

Millora del gimnàs del complex
No cooncorda amb el projecte futur de la zona
esportiu Can Casablanques i
esportiva municipal
millora de les instal·lacions

Ja està feta la plataforma única en aquestes
voreres així com
la supressió de barreres.
L’intinerari ja està adaptat.

L’habiltiació de bucs d’assaig requereix d’un espai
que s’ha d’insonoritzar. El pressupost per a la
construcció d’un espai propi per bucs d’assaig
superira els 200.000€. Les porxades de Can Feliu
serien un dels espais adequats per fer-ho però el
pressupost superaria també els 200.000€ ja que
l’habilitació d’aquest espai requereix mantenir
l’estrucutra de l’equipament ja que s’ha de mantenir
la seva singularitat.Tècnicament doncs tampoc és
viable aquesta darrera possibilitat.

79

Bucs assaig

96

Adequar aquest espai per a la realització
d’activitats com les que es proposen a la proposta
Reutilitzem espais. Aprofitament de requereix el reforç de l’estructura ja que s’ha de
les porxades de Can Feliu
mantenir la singuralitat de l’edifici. La valoració
tècnica per l’habiltiació de l’espai mantenint
aquesta singularitat supera els 200.000€.

99

Polisportiu, sala adaptada balls

No cooncorda amb el projecte futur de la zona
esportiva municipal

No cooncorda amb el projecte futur de la zona
esportiva municipal

103

Vestidors nous al poliesportiu

105

Construcció de nous lavabos al No cooncorda amb el projecte futur de la zona
camp de futbol municipal
esportiva municipal

106

Adequació sala de reunions al No cooncorda amb el projecte futur de la zona
camp municipal de futbol
esportiva municipal

107

Instal·lació
de
papereres
i
No cooncorda amb el projecte futur de la zona
estructura per zona d'ombra i
esportiva municipal. Està inclòs en el Pla Director
protecció de pluja al camp de fútbol
del camp de futbol municipal.
municipal

113

Pistes d’atletisme

No cooncorda amb el projecte futur de la zona
esportiva municipal

Motiu: presentades per menors de 16 anys
CODI

NOM

MOTIU DE LA DESQUALIFICACIÓ

78

Il·luminació per a l’Skate Park

Menor de 16 anys.

82

Volem llum a l’Skate Park

Menor de 16 anys.

95

Wifi gratis

Menor de 16 anys.

104

Més zones de wifi gratis

Menor de 16 anys.

