Ajuntament de
La Jonquera

Pressupostos Participatius

de la Jonquera 2019/2020
Projectes acceptats

Projectes desestimats

Cost
estimat

Projecte
1.

Habilitar un parc per a gossos o pipican

2.
1.

Creació de
a bicicletes
Habilitar
unpàrquings
parc per asegurs
gossosper
o pipican

18.000 €

3.
2.

Millorar una
o dues rotondes
de laa NII,
en
Creació
de pàrquings
segurs per
bicicletes
funció del pressupost. Prioritzar la de la zona
Millorar
una
o dues
rotondes
de lade
NII,
en funció del pressupost. Prioritzar la de la zona
esportiva
amb
els anells
olímpics
ferro

30.000 €

3.

Observacions

95.000 €

esportiva
amb
els anells
olímpics
dede
ferro
i pedres de
diferents
colors,
a l’estil
la i pedres de diferents colors, a l’estil de la rotonda
de
Pont
de
Molins
rotonda de Pont de Molins
4.
4.

Posar
Posar escultures
escultures en
en diferents
diferents llocs
llocs de
de la
la vila
vila (rotondes, places...)

50.000 €

5.

(rotondes, places...)
Posar més jardineres en el centre del poble

25.000 €

5.
6.

Posar més jardineres en el centre del poble
Inversió en plaques fotovoltaiques per aconseguir que l’Ajuntament generi part del seu

99.000 €

6.

consum en
de plaques
llum
Inversió
fotovoltaiques per acon-

7.

seguir que l’Ajuntament generi part del seu
Sistemes de protecció solar als espais/parcs infantils
consum de llum

7.

Sistemes de protecció solar als espais/parcs

50.000 €

infantils

Projecte
8.

Més il·luminació als carrers Prat d’en Malagra-

Motius de desestimació
Ja està previst fer-ho

Cost
estimat

Observacions
Amb el projecte d’urbanització dels carrers Sant Pere Pla

va i Sant Pere Pla de l’Arca

de l’Arca i Prat d’en Malagrava, l’Ajuntament realitzarrà les
infraetructures d’enllumenat
necessàries per tal de garantir
una correcta il·luminació
d’aquests carrers
9.

Fer un buc d´assaig per a la gent que té grup
musical i no disposa de cap lloc on reunir-se
sense molestar ningú

Sobrepassa el cost màxim

Pressupostos Participatius
Ajuntament de
La Jonquera

Projecte

de la Jonquera 2019/2020
Motius de desestimació

10. Millorar la sortida del poble al costat del
passeig del riu. Buscar una alternativa per als
cotxes i per a la gent que fa caminades

No és una inversió

11.

No és una inversió

Punts de recollida d’oli, piles i bombetes a
cada barri per a facilitar el reciclatge

Cost
estimat

Observacions

12. Instal·lació de senyalització exterior als espais
municipals que disposen de lavabos públics,
indicant-ne l’horari d’ús

No és de competència municipal

13. Habilitar un parc infantil multisensorial, interactiu, sostenible i accessible per a tothom,
equipat amb diferents zones: zona d’interacció amb joguines òptiques, fonts interactives,
tambors musicals, imatges que es deformen i
altra mena d’escultures; zona d’entrenament;
sender accessible i adaptat per a persones
amb diferents tipus de discapacitat...

Sobrepassa el cost màxim

14. Cobrir i climatitzar la piscina per tal que
pugui ser utilitzada tant a l’hivern com a
l’estiu

Sobrepassa el cost màxim

15. Renovació de la tanca i el pati de la Llar d’Infants a l’estil del pati de l’escola i de la plaça
Eugènia Lamarca

Ja està previst fer-ho

Les obres de renovació de la
tanca s’iniciaran durant l’estiu
de 2019.

16. Construir o renovar els espais tancats de
contenidors. Els existents presenten un estat
brut i deteriorat

Contradiu altres projectes vigents

Aquesta acció va lligada al
nou contracte de recollida
d’escombraries que està previst adjudicar a ﬁnals de 2020

17.

No és de competència municipal

Tot i no ser de competència
municipal, amb el projecte
d’urbanització dels carrers
Sant Pere Pla de l’Arca i Prat
d’en Malagrava l’Ajuntament
instal·larà les infraestructures
necessàries perquè les companyies de telefonia puguin
fer el despegament de la ﬁbra

Fer arribar la ﬁbra al c/ Prat d’en Malagrava

18. Habilitar un pont que uneixi el c/ Prat d’en
Malagrava amb el c/ Roc de Miradones per
evitar que la gent passi per sobre la biga de
ferro. Aproﬁtar la intervenció per millorar la
zona verda, arranjar els gronxadors i instal·lar-hi una font

Sobrepassa el cost màxim

L’Ajuntament no disposa de
serveis públics

Pressupostos Participatius
Ajuntament de
La Jonquera

Projecte

de la Jonquera 2019/2020
Motius de desestimació

19. Completar la construcció de l’escala que esta- Contradiu altres projectes vigents

Cost
estimat

Observacions
La reforma d’aquesta escala

va previst fer al c/ Horta d´en Geli, entre el nº

va lligada al desenvolupa-

33B i el 35, on actualment hi ha una llengua

ment del PMU5 C. Roselló

de terra que comunica aquest carrer amb el
c/ Rosselló
20. Posar il·luminació en el trajecte que va des

No és de competència municipal

del barri del Carme ﬁns al polígon per complementar l’accés per a vianants que s’hi ha
habilitat
21. Adequar la pista del bosc que surt des de la

No és de competència municipal

carretera de Cantallops, i va ﬁns a la N-II per
sota de l’Esclat, per tal que s’hi pugui practicar running, bicicleta o senzillament caminar
22. Posar il·luminació al carrer que va des de la

No és de competència municipal

rotonda dels Bombers ﬁns a la Tortuga
23. Adaptar el poble a les cadires de rodes,

Ja està previst fer-ho

A mesura que es desenvolu-

eliminant totes les barreres arquitectòniques,

pen nous projectes, i sempre

sobretot les d’accés als equipaments públics

que és tècnimanet possible,
es van adoptant mesures
d’accessibilitat

24. Instal·lar un parc infantil d’aigua (font amb sorti-

No es disposa d’espai públic on ubicar-ho

dors al terra) per refrescar-se i jugar-hi a l’estiu
25. En la recollida de les deixalles. A la part alta

Contradiu altres projectes vigents

Aquesta acció va lligada al

del barri vell han desaparegut els conteni-

nou contracte de recollida

dors: grocs, verds i blaus. Si que el camí amb:

d’escombraries que està

braç, ploma, etc. No vol passar, però si en el

previst adjudicar a ﬁnals de

lloc d’aquest tipus de contenidors n’hi hagués

2020.

de tipus de brossa normal amb tapes de
diferents colors podria recollir-les un camió
normal d’escombraries habilitat a tal efecte
26. Projecte d’impacte social (invertir en comu-

No és una inversió

nitat) per fer front a l’actual segregació de la
població
27. Reobrir les fonts públiques del poble

No és una inversió

28. Adequar les vores del riu Llobregat i habili-

Sobrepassa el cost màxim

tar-hi un passeig per a vianants

Pressupostos Participatius
Ajuntament de
La Jonquera

Projecte
29. Crear una zona amb fonts, gronxadors i jocs
per a gossos a ﬁ de potenciar la socialització

de la Jonquera 2019/2020
Motius de desestimació

Cost
estimat

Observacions

No es disposa d’espai públic on ubicar-ho

dels animals i la mútua coneixença entre
veïns
30. Wi-ﬁ a les zones públiques i ediﬁcis d’ús

No és una inversió

públic
31. Impulsar carrils bici en diferents zones del

Sobrepassa el cost màxim

poble
32. Habitatge social destinat als joves

Sobrepassa el cost màxim

33. Habilitar un espai tancat per poder jugar a

Ja està previst fer-ho

S’està construint una pista
de futbol sala al Parc d’en

pilota a qualsevol hora del dia

Lloveras
34. Més aparcaments

Ja està previst fer-ho

Amb l’inici de les obres
de l’aparcament del carrer
Albera s’habilitaran un gran
nombre d’apracments nous.

