
Pressupostos participatius, 2019 

Propostes rebutjades o unificades 
 

Proposta Àmbit temàtic Causa d’incompliment 

Una rotonda a l’entrada de Sant Quirze Parc on el passeig de Can Barra es creua 
amb la carretera de Molins de Rei. 

Espai públic i equipaments municipals 
Rebutjada. No compleix el requisit de ser competència 
municipal. La carretera de Molins de Rei pertany a la 
Generalitat  

Proposta per a infants, persones jubilades i gent gran: 

- Increment de les subvencions per l’escola bressol municipal 

- Residència per gent gran pública per a rendes baixes. 

- Servei públic d’autobús, amb ampliació de destins i horaris, i targeta de 
descomptes per persones jubilades. 

- Transparència i informació visible per a la ciutadania. 

Social, cultura, educatiu i esportiu 

Rebutjada. Suposa la creació de nous llocs de treball, no es 
pot garantir la sostenibilitat en el futur, no és competència 
municipal o bé  no es correspon al capítol d’inversions. 

 

Targeta d’autobús per a persones jubilades Social, cultura, educatiu i esportiu 
Rebutjada. No compleix el requisit de ser  una inversió de 
capítol 6. 

Adquisició d'un vehicle compartit de Som Mobilitat Social, cultura, educatiu i esportiu 

Rebutjada. No compleix amb els següents requisits 
establerts: 

Respectar el marc jurídic i legal: no compleix amb la llei de 
contractes del sector públic. 

No comportar l'establiment de nous serveis públics: 
comporta la creació d'un servei de pagament que ofereix 
una cooperativa sense ànim de lucre. 

Viabilitat i seguretat Espai públic i equipaments municipals 
Rebutjada. Està previst executar aquesta actuació a banda 
dels pressupostos participatius 2019. 

Panell sonors avda Egara Espai públic i equipaments municipals 
Rebutjada. No compleix el requisit de viabilitat tècnica. No 
es pot portar a terme per la seva complexitat i l'existència 
de línies d'alta tensió.  

 

 

 

 



Pressupostos participatius, 2019 

Proposta Àmbit temàtic Proposta unificada o causa d’incompliment 

Aplicació mòbil per denunciar actes incívics Espai públic i equipaments municipals 

Rebutjada. No compleix el requisit d'import mínim, doncs  
desenvolupar una aplicació que permeti notificar actes 
incívics GEO posicionats i categoritzats amb recepció 
automàtica per un determinat servei de l'Ajuntament, no 
supera els 10.000€.  

Adequació de la zona tanatori Espai i via pública 

Rebutjada. Les actuacions proposades formen part de les 
obligacions actuals de la concessió de la Funerària, i per 
tant, s’han de portat a terme per ella. 

Zones refrescants a la plaça Anselm Clavé o altres zones per a infants Espai i via pública Rebutjada.  No és viable tècnicament. 

 

 

 

 

 

 


