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PROPOSTES VÀLIDES (7)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 
PROPOSTA PER A 
LA FASE DE 
VOTACIONS

5
Sistema motoritzat per 
xarxes de protecció  
poliesportiu

Instal·lació de sistema enrotllable motoritzat per les xarxes de 
protecció instal·lades darrera de les porteries del poliesportiu. Cost 
aproximat 35.000 €

55.000 € 

S'instal·larà un sistema 
mecanitzat i motoritzat per 
baixar i pujar les xarxes 
existents en els dos testers de la 
pista del poliesportiu.

Sistema motoritzat per 
a les xarxes de 
protecció de la pista 
del poliesportiu

12 Bancos de energía solar

Banco de energía solar completo, con bases de carga inalámbrica y 
USB.
La tecnología forma parte de nuestra vida ya, así que aprovechar la 
energía solar para ser ecológico y energía sostenible

18.000 € 
Instal·lació de 3 bancs 
alimentats per energia solar amb 
endolls per carregadors

Bancs alimentats per 
energia solar

24 Semáforos en el suelo
Semáforos en el suelo, las personas que miran sus teléfonos 
móviles o niños pequeños puedan ver la luz

35.000 € 

Instal·lació de semafors al terra 
en els passos de vianants a la 
cruilla d'Escultor Martorell i 
Carrasco Formiguera i a la de 
Masticart i Bassa Fonda.

Semàfors al terra per 
millorar la seguretat 
dels vianants

31 Vallas de separacion

Poner vallas o cualquier otro elemento de separacion, entre la pista 
de futbol sala y el parque infantil, con el parking de vehiculos. A fin 
de evitar que las pelotas puedan dañar algun coche, o que los niños 
del parque puedan ir hasta el parking. Tambien puede dar mas 
seguridad, tanto a los vehiculos como a las personas.

60.000 € 

Es computa la instal·lació d'una 
tanca tipus rivisa plastificada 
entre la zona daparcaments i la 
zona lúdica.

Tanca de separació 
entre la zona 
d’aparcaments i la 
zona lúdica de la Pl. 
Ernest Lluch

33 Minideixalleries
Instal·lació de 1-2 minideixalleries a algun punt accessible/cèntric 
del poble per promoure i facilitar la recollida i reciclatge de petits 
residus domèstics, tals com piles, bombetes, bateries...etc

10.000 € 

Instal·lació de dues 
minideixalleries per a la recollida 
selectiva i reciclatge de residus 
de petit format.

Minideixalleries de 
residus de petit format
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51 Lavabos publics
lavabos públics autorentat 24 h a diferents llocs del poble i que 
també sigui per a minusvàlids

175.000 € 
Es contempla la instal·lació de 4 
unitats de lavabos públics en 
diferents espais del poble.

Lavabos públics 
autorrentables

57
Instal.lació parc de 
calistenia.

Instal.lacio de parc de calistenia a la zona baixa del poble. 40.000 € 

Instal·lació d'un parc de 
calistènia a la zona de 
Campsrodons similar a la 
instal·lada al Sector Nord.

Parc de calistènia a la 
zona sud del poble


