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DESCRIPCIÓ DE LES PROPOSTES FINALISTES: 

PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS:  

SOM BARRIS 2020-2023 

 

Relació de propostes finalistes 

Aquestes són les 72 propostes finalistes que la ciutadania de Molins de Rei de 16 anys o 

més podrà prioritzar en la fase de votacions del procés participatiu, del 20 d’octubre al 10 

de novembre: 

L’ÀNGEL -TORRENT DE L’HOSPITAL  

1. 

• Títol: Renovació del carrer Francesc Macià (entre passatge John Lennon i carrer 

Carme Galceran) 

• Descripció de la proposta: canviar la tanca entre les escales i la piscina + baranes 

+ mirall de seguretat + vegetació. 

• Pressupost: 25.000€ 
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2. 

• Títol: Instal·lació d’un parc de salut  

• Descripció de la proposta: foment de l’activitat física i esbarjo tant en la gent 

gran/adulta com per als infants. 

• Pressupost: 12.000€ 

 

3. 

• Títol: Arranjament de l’aparcament del carrer Sant Antoni Abat, 27 

• Descripció de la proposta: arranjament de l’aparcament del carrer Sant Antoni 

Abat, 27 

• Pressupost: 25.000€  

• Proposta de l’Ajuntament 

4. 

• Títol: Remodelació de la plaça de la Pau amb jocs infantils 

• Descripció de la proposta: Remodelació de la plaça de la Pau amb diferents jocs 

infantils 

• Pressupost: 18.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 

 

BONAVISTA-TORRENT DE L'HOSPITAL-FONT CASATS  

5. 

• Títol: Millora de la seguretat viària al revolt del carrer Salvador Espriu després 

dipòsit aigua. 

• Descripció de la proposta: Col·locació d’elements dissuasoris amb l’objectiu de 

reduir la velocitat 

• Pressupost: 13.000€ 
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6. 

• Títol: Millora del camí de la Font dels Casats a l’Escola l'Alzina 

• Descripció de la proposta: garantir que no baixi terra del camí del damunt i 

millorar els esglaons 

• Pressupost: 19.500€ 

7. 

• Títol: Instal·lacio d'un nou parc infantil al passatge Gabriel Ferrater 

• Descripció de la proposta: nou parc infantil al passatge Gabriel Ferrater nous 

elements, terra de cautxú i tanca de fusta 

• Pressupost: 18.125€ 

8. 

Títol: Introducció d’elements dissuasoris de la velocitat al carrer Margarida Xirgu 

• Descripció de la proposta: instal·lació de tres passos elevats al carrer Margarida 

Xirgu  

• Pressupost: 41.000€ 

9. 

• Títol: Remodelació i millora general de les escales que van de la piscina al carrer 

Margarida Xirgu 

• Descripció de la proposta: remodelació i millora general de les escales que van 

de la piscina al carrer Margarida Xirgu entre els números 16 i 18 

• Pressupost: 33.000€ 

10. 

• Títol: Instal·lació de cases per a gats 

• Descripció de la proposta: instal·lació de cases per a gats per acollir millor les 

colònies existents 

• Pressupost: 2.000€ 

11. 

• Títol: Arranjament de l’equipament de la petanca / pista multiesportiva 
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• Descripció de la proposta: arranjament de l’equipament de la petanca / pista 

multiesportiva 

• Pressupost: 18.125€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

 

12 

• Títol: Arranjament de la zona enjardinada del carrer Montserrat 

• Descripció de la proposta: arranjar la zona enjardinada del carrer Montserrat 

(jardí, tanca i reixa) 

• Pressupost: 18.125€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 

 

 

CAN GRANER (16.000€) 

13 

• Títol: Instal·lació de cases per a gats 

• Descripció de la proposta: instal·lació de cases per a gats per acollir millor les 

colònies existents 

• Pressupost: 2.000€ 

 

14. 

• Títol: Arranjament de les escales d’entrada al barri des del Camí Antic de Santa 

Creu / Bonavista 

• Descripció de la proposta: arranjament de les escales d’entrada al barri des del 

Camí Antic de Santa Creu/Bonavista 

• Pressupost: 13.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 
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15 

• Títol: Creació d’un mural a l’entrada del barri 

• Descripció de la proposta: mural al mur de  l’entrada del  barri amb les lletres de 

Can Graner 

• Pressupost: 6.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 

EL CANAL (104.000€) 

16 

• Títol: Millora dels patis interiors 

• Descripció de la proposta: millora dels espais i del mobiliari urbà dels patis 

interiors del barri del Canal 

• Pressupost: 18.125€ 

17. 

Títol: Instal·lació de cases per a gats 

• Descripció de la proposta: instal·lació de cases per a gats per acollir millor les 

colònies existents Pressupost: 2.000€ 

18. 

• Títol: Millora del parc del costat de la petanca 

• Descripció de la proposta: millora amb diferents elements del parc situat a tocar 

al carrer Felip Canalies  

• Pressupost: 18.000€ 

19 

• Títol: Millora del parc infantil del carrer Reseta 

• Descripció de la proposta: millora amb diferents elements infantils i terra de 

cautxu 

• Pressupost: 18.125€ 
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20 

• Títol: Millora de la il·luminació de la rotonda i senyalització d’entrada al barri del 

Canal 

• Descripció de la proposta: millora de la il·luminació a la rotonda i senyalització de 

benvinguda a l’entrada del barri del Canal 

• Pressupost: 18.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

21 

• Títol: Remodelació de  la zona de la petanca 

• Descripció de la proposta: remodelar la zona de la petanca i col·locar-hi una 

tanca 

• Pressupost: 30.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 

CENTRE VILA  

22 

• Títol: Instal·lació de reductors de velocitat al número 100 del carrer Jacint 

Verdaguer 

• Descripció de la proposta: introducció d’elements dissuasoris per reduir la 

velocitat dels cotxes al número 100 del carrer Jacint Verdaguer 

• Pressupost: 4.000€ 

23 

• Títol: Instal·lació d’elements esportius a la Plaça de la Llibertat 

• Descripció de la proposta: elements esportius a la plaça de la Llibertat: cistelles 

de bàsquet i taula de ping-pong 

• Pressupost: 9.000€ 

24 

• Títol: Instal·lació d’un parc de salut  

• Descripció de la proposta: Instal·lació d’un parc de salut per a la gent gran 
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• Pressupost: 16.800€ 

25 

• Títol: Millora en el parc infantil al sorral de la plaça Mercè Rodoreda i 

enjardinament 

• Descripció de la proposta: creació davant del sorral de La Peni, d’un parc infantil 

enjardinant i col·locar-hi elements destinats al lleure infantil 

• Pressupost: 18.000€ 

26 

• Títol: Ampliació de l’enllumenat de l'avinguda de Caldes, carrer  Josep Cariteu i 

carrer  Molí 

• Descripció de la proposta: ampliació de l’enllumenat de l'avinguda de Caldes, c. 

Josep Cariteu i c. Molí  

• Pressupost: 18.000€ 

27 

• Títol: Rehabilitació de la  plaça de la Llibertat 

• Descripció de la proposta: adequació de la plaça i col·locació d’arbres i bancs 

• Pressupost: 18.000€ 

28 

• Títol: Reforma de la plaça Mateu Janés 

• Descripció de la proposta: reforma de la pl. Poeta Mateu Janés eliminar-hi  

roques i fer-hi una  zona enjardinada més amable, amb més arbres, eliminant el 

que és molt alt, canviar-hi el  mobiliari i posar-hi  papereres 

• Pressupost: 46.000€ 

29 

• Títol: Repoblació dels arbres caiguts a l’av Caldes 

• Descripció de la proposta: repoblació dels arbres caiguts a l'av Caldes 

• Pressupost: 48.400€ 
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30 

• Títol: Renovació dels fanals del carrer Dr  Barraquer - avinguda Caldes 

• Descripció de la proposta: Renovar els fanals del c. Dr  Barraquer - av Caldes 

• Pressupost: 27.500€ 

31 

• Títol: Reordenació de l’arbrat de la plaça Catalunya 

• Descripció de la proposta: reordenació de l’ arbrat de la plaça Catalunya 

• Pressupost: 18.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

 

32 

• Títol: Instal·lació d’un sistema automàtic perimetral per l’accés al barri 

• Descripció de la proposta: renovar les tanques del tancament perimetral del 

centre, per als caps de setmana 

• Pressupost: 5.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 

 

 

 

CONSERVES-CARRETERA 

33 

• Títol: Plantació d’arbres en els escocells buits 

• Descripció de la proposta: plantar arbres en els escocells buits 

• Pressupost: 16.250€ 

34 

• Títol: Millora del parc de les Conserves 
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• Descripció de la proposta: col·locar: papereres, canviar la tanca, posar un senyal 

de prohibició de gossos i millorar el mur malmès del parc de les Conserves fent 

un mural 

• Pressupost: 18.000€ 

35 

• Títol: Instal·lació de cases per a gats 

• Descripció de la proposta: instal·lació de cases per a gats per acollir  millor les 

colònies existents 

• Pressupost: 2.000€ 

36 

• Títol: Renovació de part de l’enllumenat del carrer Carme Galceran 

• Descripció de la proposta: canviar l’enllumenat del c. Carme Galceran perquè la 

llum està per sobre dels arbres i quan tenen fulles, el carrer queda molt fosc 

• Pressupost: 18.125€ 

37 

• Títol: Canvi de l’enllumenat del carrer  Pep Ventura entre carrer Mancomunitat i 

St Domènec de Guzmán, i carrer. Mancomunitat entre carrer  Torrent d'en Benet i 

Joan Maragall 

• Descripció de la proposta: canvi enllumenat c. Pep Ventura entre c. 

Mancomunitat i St Domènec de Guzmán i c. Mancomunitat entre c. Torrent d'en 

Benet i Joan Maragall 

• Pressupost: 33.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

 

38 

• Títol: Canvi d’enllumenat al carrer Carme Galceran 

• Descripció de la proposta: Canvi d’enllumenat al carrer Carme Galceran 

• Pressupost: 33.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 
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Barri 7: LA GRANJA  

39 

• Títol: Instal·lació d’un parc de salut 

• Descripció de la proposta: Gimnàs a l'aire. 

• Pressupost: 12.000€ 

40. 

• Títol: Instal·lació de un parc de cal·listènia 

• Descripció de la proposta: instal·lació de sis elements diferents per treballar 

exercicis de cal·listènia zona pistes 

• Pressupost: 18.125€ 

41 

• Títol: Tancament de les pistes poliesportives al carrer  Bruc 

• Descripció de la proposta: Tancament de les  pistes esportives del barri de la 

Granja pel perill que suposa tenir la carretera al costat 

• Pressupost: 48.000€ 

42 

• Títol: Reordenació i canviar els pàrquings del barri de la Granja 

• Descripció de la proposta: eliminar un dels dos carrils que van des del pàdel, al 

restaurant La Rambla i canviar els pàrquings actuals per fer-los en bateria 

• Pressupost: 10.000€ 

 

43 

• Títol: Creació de passos de vianants habilitats per a cotxets de rodes 

• Descripció de la proposta: fer accessible els passos  de vianants a carrer la Sinia 

amb Anselm Clavé 

• Pressupost: 6.000€ 
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44 

• Títol: Instal·lació d’una nova zona infantil davant de la Rambla de la Granja 

numero 14. 

• Descripció de la proposta: Nova zona infantil i reorganització de l’espai davant 

del numero 14 de c. La Rambla 

• Pressupost: 18.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

 

 

LA PAU-RIERA NOVA (80.000€) 

 

45 

• Títol: Plantació d’arbres  de la Pau-Riera Nova 

• Descripció de la proposta: plantar arbres en els escocells buits o amb soca  

• Pressupost: 16.250€ 

46 

• Títol: Millora de l'arbrat i dels parterres 

• Descripció de la proposta: millora de l'arbrat (plantar arbres que falten)  i dels 

parterres (racó de Guillem Agulló) i enjardinament de les escales del barri de la 

Pau i Riera Nova. 

• Pressupost: 18.125€ 

47 

• Títol: Construcció d’un parc infantil amb pistes de futbol sala i bàsquet 

• Descripció de la proposta: col·locar porteries i cistelles a la Plaça de les bruixes 

• Pressupost: 45.000€ 

48 

• Títol: Millora de la vorera a la carretera de Vallvidrera 
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• Descripció de la proposta: millora de la vorera de la carretera de Vallvidrera des 

del carrer Josefa Trocha fins a l’av Avinguda Collserola i acabar els trams per fer 

• Pressupost: 45.000€ 

49 

• Títol: Arranjament del final del passeig de la Pau, cruïlla on conflueixen el carrer 

Samaranch i l’avinguda Catalunya 

• Descripció de la proposta: endreçar l’espai que hi ha actualment amb terra i 

malesherbes al final d’aquest carrer i on conflueixen d’altres per millorar la imatge 

i l’accessibilitat a la zona, tant per a vehicles com per a persones 

• Pressupost: 46.000€ 

50 

• Títol: Senyalitzar la perillositat al carrer Catalunya amb carrer Ramon Llull. 

• Descripció de la proposta: introduir senyalització al  c. Catalunya amb Ramon 

Llull. Actualment és perillós  per a vianants i  vehicles a causa de la velocitat dels 

cotxes 

• Pressupost: 10.000€ 

51 

• Títol: Urbanització del sector entre el passeig de la Pau i el carrer Samaranch 

• Descripció de la proposta: urbanització del sector entre el  passeig de la Pau 

amb i el c. Samaranch 

• Pressupost: 18.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

52 

• Títol: Millora del parc infantil, amb una font d’aigua i zona d’ombra al Pla de les 

Bruixes  

• Descripció de la proposta: Parc infantil+font d’aigua, amb zona d’ombra. Pla de 

les Bruixes 

• Pressupost: 18.000 

• Proposta de l’Associació de Veïns 
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PONT DE LA CADENA (104.000€) 

 

53 

• Títol: Millora de la il·luminació del parc infantil del carrer del pont de les quinze 

arcades. 

• Descripció de la proposta: millora de la il·luminació del parc infantil del carrer del 

pont de les quinze arcades. 

• Pressupost: 15.000€ 

54 

• Títol: Enjardinament del terra de la plaça Joan Vallès i Vilà  

• Descripció de la proposta: Cobrir l’asfalt amb gespa i plantes per fer-me un 

entorn més natural  

• Pressupost: 48.000€ 

55 

• Títol: Instal·lació de cases per a gats 

• Descripció de la proposta: instal·lació de cases per a gats per acollir millor les 

colònies existents 

• Pressupost: 2.000€ 

56 

• Títol: Plantació d’arbrat al carrer General Castaños 

• Descripció de la proposta: plantació d’arbrat al carrer General Castaños 

• Pressupost: 40.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 
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RIERA BONET (80.000€) 

 

57 

• Títol: Col·locació de més bancs a la carretera 

• Descripció de la proposta: col·locació de més bancs a l’Avinguda Barcelona 

• Pressupost: 8.000€ 

 

58 

• Títol: Arreglar les voreres del  carrer Ca la Còrdia i plaça  Antonio Méndez 

• Descripció de la proposta: arreglar les voreres carrer Ca la Còrdia i pl. Antonio 

Méndez 

• Pressupost: 48.000€ 

 

59 

• Títol: Millora del  parc infantil del barri de les Guardioles 

• Descripció de la proposta: millora del parc infantil amb elements de joc infantils 

en el barri de les Guardioles 

• Pressupost: 18.000€ 

60 

• Títol: Instal·lació d’un pumptrack infantil 
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• Descripció de la proposta: circuit per anar amb bicicleta per a infants. 

• Pressupost: 25.000€ 

61 

• Títol: Arranjament de la vorera del c. Sant Pere Romaní 

• Descripció de la proposta: arranjament de la vorera del c. St Pere Romaní 

números 2,4 i 6 ordenar la zona dels contenidors, arbrat, etc. del c. Lluís de 

Requesens i Verge de Núria i zones enjardinades 

• Pressupost: 48.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

 

 

62 

• Títol: Remodelació dels  jocs infantils a la plaça Antonio Méndez 

• Descripció de la proposta: remodelació dels jocs infantils de la plaça Antonio 

Méndez i posar-hi un tendal 

• Pressupost: 18.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 

 

 

LA RIERADA 

63 

• Títol: Millora i condicionament de la porta d’accés al local  l’Associació de Veïns 

per a persones amb mobilitat reduïda 

• Descripció de la proposta: millora d’accés de  la porta d'entrada per a persones 

amb  mobilitat reduïda a l’Associació de Veïns 

• Pressupost: 7.500€ 

64 

• Títol: Reordenació i tancament de contenidors 

• Descripció de la proposta: reordenació i tancament de contenidors 
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• Pressupost: 12.500€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

 

65 

• Títol: Adequació de la parcel·la de l’Associació de Veïns del barri 

• Descripció de la proposta: adequació de la parcel·la de l’Associació de Veïns 

(barbacoa, ombratge …) 

• Pressupost: 8.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 

 

 

 

SANT BARTOMEU  

66 

• Títol: Instal·lació d’equipaments per fer exercici per a  la gent gran 

• Descripció de la proposta: posar equipaments perquè la gent gran faci exercici 

• Pressupost: 16.000€ 

67 

• Títol: Tancament de contenidors de deixalles 

• Descripció de la proposta: tancament de contenidors 

• Pressupost: 16.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

68 

• Títol: Arranjament del camp de futbol 

• Descripció de la proposta: arranjament del camp de futbol 

• Pressupost: 16.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 
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VALLPINEDA (16.000€) 

 

69 

• Títol: Accessibilitat al local de l’Associació de Veïns 

• Descripció de la proposta: millora de l’accessibilitat per a persones amb 

mobilitat reduïda a l’AAVV 

• Pressupost: 10.000€ 

70 

• Títol: Millora de la seguretat del carrer Verge de Montserrat 

• Descripció de la proposta: instal·lació d’elements dissuasius per  reduir la 

velocitat 

• Pressupost: 6.800€ 

71 

• Títol: Reordenació tancament de contenidors 

• Descripció de la proposta: Eliminació de punts actuals de contenidors, agrupant-

los i fent el tancament dels restants 

• Pressupost: 16.000€ 

• Proposta de l’Ajuntament 

72 

• Títol: Canvi  del sistema de suport i anclatge dels contenidors 

• Descripció de la proposta: Canviar el sistema de suport i anclatge dels 

contenidors 

• Pressupost: 16.000€ 

• Proposta de l’Associació de Veïns 


