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PROPOSTES VÀLIDES (20)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

8

Habilitar 3ª pista mini-

balonmano, mini-futbol sala 

en polideportivo 

A modo y copia de las dos pistas de mini ya existentes en el polideportivo, 

habilitar una 3ª pista, con sus respectivas porterías y una cortina 

separadora como la ya existente para delimitar pistas por seguridad y hacer 

así efectiva la separación por tercios y dotar de mayor multi-funcionalidad a 

la instalación actual. ganando en capacidad y funcionalidad por horas de 

utilidad de pista.

12.500 €

La pista actual no es pot dividir 

de forma reglamentària en 3 

pistes més petites per manca 

d'espai, fet que comportaria 

problemes de seguretat. 

Tanmateix el poliesportiu està 

dimensionat per tenir 4 equips 

jugant simultàniament, no 6 

equips. Es valora únicament 

col·locar una 2a cortina i col·locar 

unes porteries per facilitar els 

entrenaments.

Col·locar al poliesportiu 

una 2a cortina i col·locar 

unes porteries per 

facilitar els 

entrenaments.

11 Il·luminació Carrer A
Posar fanals al Carrer A (lateral del Poliesportiu) o en el seu defecte algun 

tipus d'il·luminació a la façana lateral del Poliesportiu
15.000 €

Instal·lar 4 fanals de façana i una 

columna de llum.

Il·luminar el carrer A 

(Lateral Poliesportiu)

12
Instal·lar alguns bancs al 

Parc Agility caní

El Parc Agility només disposa d'un banc, estaria bé que n'hi hagués alguns 

més per a que els amos dels gossos poguessin seure mentre hi són. 
1.000 €

Instal·lar-ne tres més, a part del 

que hi ha.

Instal·lar 3 bancs al parc 

Agility caní

15
Parque Carrer Ponç de 

Castellví

Arreglar esta zona de parque, los columpios están muy deteriorados dado 

que hace años que no se renuevan ni se mejoran, los accesos de tierra 

están llenos de boquetes. Cierto es que la zona ajardinada está bien 

cuidada pero el resto está fatal, hay vecinos que somos de La Canonja y no 

tenemos otro parque cerca.

16.000 €
Canviar els jocs infantils i arreglar 

la zona central.

Canviar els jocs infantils 

i arreglar la zona central 

del parc del C. Ponç de 

Castellví
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PROPOSTES VÀLIDES (20)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

20 Badenes en la calle 

La calle Manuel Carrasco i Formiguera los coches cogen mucha 

velocidad . Habría que poner mas badenes o radar para controlar la 

velocidad. Los coches van a toda pastilla.

10.000 €

Ja es va instal·lar un radar 

pedagògic. Es compten 2 coixins 

antivelocitat de 24m2 c/u

Instal·lar 2 coixins 

antivelocitat al C. Manuel 

Carrasco i Formiguera

21 Pipi can

Poner un pipi can zona donde esta el consum. Se puso uno que duro 

poco. Este lo pusieron dando a la calle 26 de Bo navista y lo 

destrozaron.

15.000 €

Posar un tancament metàl·lic 

reforçat en un espai de 300 

metres quadrats 

aproximadament.

Instal·lar un pipi-can de 

tanca metàl·lica a la 

zona del Consum

27
Millora pista annexa 

poliesportiu

Millorar la instal·lació de xarxes de protecció fons de pista ( tensió de la 

xarxa i qualitat de les mateixa ), millorar enllumenat, actualment només 

disposa d'un punt de llum i es insuficient per la pràctica esportiva en 

horaris d'hivern ( tarda ), porteries anti-vandàliques, construcció de dos 

esglaons mes de formigó per ser utilitzats com a graderia, construcció 

de dos petits vestidors ( 10-12 jugadors/es ) i d'aquesta manera no 

dependre, allibera els vestidors del poliesportiu.

55.000 €

Canviar les xarxes, millora de 

l'enllumenat i la construcció d'un 

parell de grades. Tècnicament no 

és possible construir els 

vestidors.

Millorar les xarxes de 

protecció i l’enllumenat 

de les pistes d’Ernest 

Lluch i construir un parell 

de grades.

32 Mamut 
Construcció d'un mamut com a bestiari de foc per poder participar en 

nom de La Canonja en trobades arreu de Catalunya 
15.000 €

Es contempla la construcció d'una 

bèstia de foc de titularitat 

municipal que formarà part del 

seguici popular canongí.

Construcció d’una bèstia 

de foc (Mamut) de 

titularitat municipal.
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PROPOSTES VÀLIDES (20)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

42

Renovació de la xarxa i 

equipaments audiovisuals de 

l'escola de la Canonja

El nou equip directiu, té interès  de modificar i actualitzar el PLA TAC actual de 

l’escola i té l’objectiu d’utilitzar les tecnologies de manera transversal.  Actualment 

la nostra escola compta amb instal·lacions obsoletes i equipaments tecnològics 

insuficients.  El nostre pla d’acció es temporitza en 3 fases:

- 1a: adequació de les instal·lacions existents: responsabilitat de l’escola.

- 2a: actualització de les instal·lacions (internet per cable i WIFI): responsabilitat del  

Departament d’Educació.

- 3a: homogeneïtzació dels recursos TAC a les aules ordinàries (de P-3 a 6è) : 

responsabilitat de l’escola.

Iniciat el curs escolar 2018-2019, el Sr Roger Meix, assessor TAC (tecnologies per 

l’aprenentatge i el coneixement),  del Departament D’educació del Serveis 

Territorials de Tarragona, es va posar en contacte amb nosaltres per tal d’informar-

nos envers l’existència d’un ajut econòmic orientat a la renovació de les 

instal·lacions relatives a la connectivitat a internet (fase 2a).  Com a pas previ a 

demanar aquest ajut, l’escola ha de dur a terme una adequació de les instal·lacions 

existents (fase 1a). Vam demanar pressupost a tres empreses per a poder realitzar 

aquesta adequació. L’import d’aquests pressupostos gira al voltant dels 13.500€. 

Per poder dur a terme la 3a fase hem fet una diagnosi dels equipaments dels que 

disposem (pissarra digital , projector o tablet ). Certifiquem que en la majoria dels 

casos aquests elements estan obsolets o descatalogats (sense opció a reparació).  

El nostre objectius és poder garantir a tot l’alumnat de la nostra escola una igualtat 

de recursos tecnològics a l’aula. La nostra proposta és poder comprar un total de 24 

tablets de gran format i 25 tablets personals (de taula) per cobrir les necessitats de 

les 4 aules d’Educació Especial. L’import total de la dotació de les tablets gegants , 

suports i la seva instal·lació (44.350€) , les tablets de taula (7.464€), i l’armari que 

possibiliti l’emmagatzematge i càrrega de les tablets personals (700€) és de 

52.500€ aproximadament. La nostra petició als PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS, sumant els imports de les dues fases (1a i 3a) és de 66.000€

70.000 €
Tot el que demanen 

en la proposta.

Renovació de la xarxa i 

equipaments 

audiovisuals de les aules 

d’educació especial de 

l'escola de la Canonja
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PROPOSTES VÀLIDES (20)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

44
Vorera carrer del 

sol

Les voreres del carrer del sol son molt estretes, es podria igualar el 

paviment igual que es va fer al carrer nou. 
150.000 €

Fer plataforma única des de Carrer Versalles 

fins Carrer Nou.

Fer plataforma única, al 

carrer del Sol, des de 

Carrer Versalles fins 

Carrer Nou

46

Més seguretat, 

jocs, ombra, color 

i vegetació al parc 

de les Dues 

Hortes

Necessitem una nova inversió en el parc Les dues hortes. Aquest "nou 

parc infantil" construït al 2017, només té jocs per a nens entre 1 i 3 

anys, i UNA tirolina. No té ombres per cap lloc i això fa que sigui 

impossible estar a l'estiu. Hi ha vidres trencats al principi del parc i els 

nens poden fer-se greus danys.

PROPOSO: 1- Aixecar un mur de separació amb les propietats 

confrontants (aquest mur es podria decorar amb pintades del poble) 2-

Redistribuir els jocs que hi ha i afegir alguna estructura per a nens mes 

grans (un vaixell pirata o castell amb jocs interactius i tobogans ) 3-

Trobar elements que facin ombra ja que els plataners que hi ha faran 

ombra d'aquí 10 anys i mentrestant no podem gaudir del nostre parc. 

4- Afegir “cama elàstica” de terra per saltar així com algun altre 

gronxador. 5- Fer una tanca de fusta que aïlli el parc de la carretera. 

85.000 €

Col·locar uns tendals d'ombra i més jocs 

infantils i tanca de protecció pels infants. Inclou 

la proposta 45

Col·locar uns tendals 

d'ombra, més jocs 

infantils i tanca de 

protecció al parc de les 

Dues Hortes

47
Jardineras en el 

pueblo

Se podrían colocar jardineras en diferentes puntos del pueblo, que 

personas voluntarias se ofrecieran para hacerse cargo de plantar y 

mantenerlas. Así como están en el carrer Masricart i Raval, aunque 

estas están descuidadas pues no está controlado quien las mantiene. 

Creo que esto es una iniciativa que haría que todo el pueblo mirase 

más por mantenerlo limpio y bonito. Falta color y vegetación, el pueblo 

está muy seco. 

7.000 €

Els tècnics consideren que el Parc Ernest Lluc i 

el de Dues Hortes ja disposen de zones verdes 

suficients i no requereix instal·lar-hi jardineres. 

A la Rambla 15 d'abril està prevista una 

actuació un cop acabin les obres de l'edifici 

d'usos polivalents. Al carrer Marina per 

l'amplada de les voreres no és viable instal·lar-

hi jardineres. Es contempla, doncs, l'adquisició i 

instal·lació de 8 jardineres en diferents espais a 

determinar pels tècnics. Però el manteniment 

sempre ha de ser càrrec del personal municipal 

o de l'empresa contractista del manteniment. 

Compra i instal·lació a 

diferents espais de 8 

jardineres
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PROPOSTES VÀLIDES (20)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A LA 

FASE DE VOTACIONS

53 WC Públics 
Que es posin WC públics a diverses zones de La Canonja i que 

puguin usar-se durant tot l'any 
40.000 €

Un mòdul de WC públics, amb 

dues cabines (homes i dones) i una 

tercera per a minusvàlids.

Instal·lar un mòdul de WC 

públics

54 Bici Box 

Posar un Bici Box a la porta de l'institut per tal de poder guardar 

les bicicletes amb seguretat i que no ens haguem de preocupar 

perquè ens les robin. 

25.000 €
El cost inclou la instal·lació d’una 

bateria de bicibox

Posar una bateria de bicibox a 

la porta de l’institut

55 Ombra Posar un tendal a la llar d'infants que permeti tenir zones d'ombra 10.000 € Instal·lar un tendal
Instal·lar un tendal al pati de la 

llar d’infants

57 Zona d'ombra 
Habilitar la glorieta de la Plaça Catalunya com una zona d'ombra 

per tal de poder fer activitats a l'aire lliure 
85.000 €

Cobrir bona part de la superfície de 

la Plaça Catalunya amb un teixit 

troquel·lat.

Cobrir bona part de la Pl. 

Catalunya amb una instal·lació 

de tendals de teixit troquel·lat

60 Renovació màquines Renovació de les màquines per fer exercici 32.000 €

Renovar les màquines de fer 

exercici que hi ha als diferents 

parcs.

Renovar les màquines 

d’exercicis saludables dels 

diferents parcs

61 Skatepark
Posar ombra per quan plou o fa massa sol a l'skatepark i construir 

una nova pista 
30.000 €

Instal·lar un nou element i una 

pèrgola per fer una zona d'ombra.

Instal·lar un nou element i una 

pèrgola a l’skate park

71 Cartelleres Municipals 

Unes cartelleres municipals per a que les entitats puguin donar a 

conèixer les seves activitats. Cartelleres grans i fixes als principals 

parcs 

12.000 €

Instal·lar 4 elements cilíndrics 

informatius en diferents ubicacions 

del poble.

Instal·lar 4 tòtems per la 

fixació de cartells de les 

entitats

78 Millora Plaça de la O
Seria bo treure l'entrada del regufi i canviar-la per una entrada 

més simple
50.000 €

Es contempla el desmuntatge de 

l'edificació existent i la seva 

substitució per un element d'accés 

molt més simple

Substitució de l’entrada actual 

del refugi per un element 

d’accés més simple
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PROPOSTES NO VÀLIDES (32)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

4

Adecuación de la piscina 

municipal para su uso todo 

el año: cubierta telescópica y 

sistema de climatización

Instalación de una cubierta telescópica y un sistema de climatización que 

posibilite el uso de la piscina municipal (al menos la principal) durante todo el 

año. Permitiría la realización de actividades deportivas y sociales para toda la 

comunidad.

El cost de la inversió supera el límit establert de 200.000€

7

Instalación multidisciplinar 

deportes arena playa 

(balonmano, futbol playa, 

voleibol)

Construcción de un área donde se habilitaría una superficie o varias donde 

practicar deportes de arena. Las empresas que se dedican a dichas 

construcciones realizan un foso el cual rellenan de materiales para el drenaje 

y a continuación rellenan de arena de playa. Además esta podría disponer de 

un área de picnic o descanso. Dichas instalaciones están en auge pues no 

solo tienen como finalidad el ocio  sino que también son utilizadas como 

centros de actividades de readaptación, recuperación y preparación 

deportiva. 

En aquests moments no es disposa un espai de titularitat municipal 

adequat per a la instal·lació d'aquestes característiques. Es recull la idea 

i es té en compte per un futur.

13 Centre d'esports

Un Centre d'esports amb una piscina coberta, un gimnàs més gran i millor 

equipament que el que tenim ara que és molt vell i petit. Amb unes pistes de 

pàdel indoor i cobrir totes les necessitats esportives de la gent de la Canonja. 

Amb un preu de soci econòmic per la gent de La Canonja.

El cost de tota la inversió proposada supera el límit establert de 

200.000€. Cal remarcar que el gimnàs actual es va construir només fa 

dos anys i no és ni vell ni petit  i es considera adeqüat a les dimensions 

del municipi.

16 Pádel Pistas de pádel indoor.

En aquests moments no es disposa un espai adequat per a la instal·lació 

d'aquestes característiques. Es recull la idea i es té en compte per un 

futur. A més la inversió superaria els 200.000 €

17 Pub

La gente joven de la Canonja necesitamos un sitio para salir a tomar algo y 

echar unos futbolines los viernes y sábados y así no tenernos que ir a otros 

pueblos o ciudades de alrededor.

No és competència municipal la instal·lació i gestió d'establiments d'oci. 

L'espai del PIJ ja disposa de futbolins i videojocs.

18 Creació de pista de btt

Creació de una pista de btt a la zona de la timba de Bonavista  amb circuits 

de diferents nivells  i amb diferents obstacles. A l’esplanada de la Rambla de

les Garrigues

Són terrenys privats que no són de titularitat municipal
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

19 Parque zona Consum

Sería conveniente tener cerrado por la noche el parque de la zona Consum, 

C/ Ponç de Castellví, ya que las noches de verano son insufribles para los 

vecinos del Residencial Rambla Park, no solo por ruidos, gritos y botellón 

sino también por el consumo, entre otros, de marihuana y cocaína. Los restos 

pueden verse durante el día por las calles colindantes.

Manquen dades identificatives de la persona que ha fet la proposta

22 Deporte 
Adecuar algún campo de fútbol sala más en el pueblo,  el de la Plaça Ernest

Lluc es insuficiente.
Manquen dades identificatives de la persona que ha fet la proposta

23 Deporte Pista de pàdel Manquen dades identificatives de la persona que ha fet la proposta

24
Descalcificadora d’aigua 

general

Tindre a totes les llars aigua tractada de cal. Un aigua descalcifica sense cap 

duresa

Segons un estudi del pressupost fet per EMATSA, el cost de l'actuació 

excedeix el topall de 200.000 €

30 Habilitar un hotel d'entitats
Habilitar un espai a l'antiga cooperativa o en un altre espai adient per les 

entitats del poble 

L'antiga cooperativa no és l'espai adient i en un futur quan es disposi 

d'espai adequat es tindrà en compte per portar-ho a terme.

31
Difusió patrimoni cultural 

entre la canalla

Diseñar y crear un material didáctico sobre la cultura, tradiciones y entidades 

del pueblo, destinado a trabajar con los niños a través de las guarderías, 

colegio e instituto, con la finalidad de dar a conocer y trabajar nuestra 

identidad 

No és una inversió.

33 Poliesportiu lleuger Construcció d'una pista poliesportiva coberta per a ús multidisciplinar El cost de la inversió supera el límit establert de 200.000€

35
Arreglar l’estat del Camí de 

la Partió

Arreglar l’estat de la carretera del Camí de la Partió (darrera del Sector Nord)  

de pujada com de baixada. Té moltes irregularitats i els limitadors de velocitat 

estan fets malbé.

Valorar, si escau, enllumenat.

El camí no és de titularitat municipal, és del Ministeri de Foment, tot i que 

l'ajuntament hi ha fet actuacions puntuals de millora.

36 Més papereres
En general, quan vaig pel carrer em trobo que hi ha poques papereres. 

Sobretot al carrer Marina.

La proposta és molt genèrica. Es trasllada a la brigada municipal per a 

que n'instal·li algunes més al carrer Marina.

PROPOSTES NO VÀLIDES (32)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

37
Instal·lar cartelleres 

públiques

Instal·lació de quatre cartelleres públiques obertes, per tal que les entitats i 

organitzacions de la Canonja puguin penjar lliurement cartells dels actes que 

s'organitzen.

Manquen dades identificatives de la persona que ha fet la proposta

38
Plantar arbres a les places 

del poble

Es proposa plantar arbres a totes aquelles places reformades recentment i 

que no han previst aquest element tan essencial. Així doncs, es proposa que 

es plantin arbres autòctons i no de jardineria, a les places següents: Plaça de 

la Vila, Replà de l'Església, Plaça Mestre Gols, Plaça de la O, Plaça del 

Castell, Plaça Pau Vidal i d'altres que es consideri oportú.

Manquen dades identificatives de la persona que ha fet la proposta

39
Instalacion de un lavadero 

para bañar perros

Instalación de un sistema para poder lavar a los perros mediante una 

plataforma que queda a media altura. Necesitaría de la instalación de una 

toma de agua, y a poder ser en una zona hormigonada para que cuando se 

acabe de bañar al animal no se llene de tierra. Tomo como ejemplo el 

lavadero que esta ubicado en Villaseca, en la calle Raval del mar con calle 

Josep Carner. Ese lavadero es privado (esta instalado en un lavadero de 

coches), y aparte de servir el agua, también sirve el jabón y tiene un sistema 

de secado. Por ejemplo podría estar ubicado cerca de la zona de agility del 

pueblo. Incluso se podría valorar el poner un precio simbólico al servicio para 

así con el tiempo recuperar algo de la inversión.

No és competència municipal la instalació i gestió d'un rentador per a 

gossos.

40
Nueva zona verde (muro 

verde)

Desarrollo de una nueva zona verde o muro verde para minimizar impacto de 

las químicas, en el terreno entre la calle marina y el párquing de la BASF. 

Ese terreno ya ha sido limpiado en parte en alguna ocasión pero siempre 

acaba descuidado.

Els terrenys són de titularitat privada, si no disposem del permís de la 

propietat no s'hi pot fer cap inversió

41

Facilitar taules i cadires 

plegables des de l 

ajuntament cap als veïns del 

poble

Aquesta proposta la copio d' una amiga q viu a Hospitalet de l'Infant. Des de 

l'ajuntament amb una llista x apuntar-se presten taules i cadires plegables. 

Trobo que és una magnifica idea i ajuda perquè a casa moltes persones no 

en tenim per quan venen molts convidats.

No és una inversió, l'ajuntament ja disposa de taules i cadires per a cedir 

a les entitats. No es planteja en aquest moment fer-ho amb els 

particulars atesa la dimensió del nostre municipi.

PROPOSTES NO VÀLIDES (32)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

43 Adolescentes

Un local para adolescentes de 15 a 18 años, donde tengan máquinas 

expendedoras/o una barra donde sirvan palomitas, chuches, refrescos para 

pasar las tardes, el PIJ es para todas las edades , pero no para este tipo de 

ambiente, música, charlas,  ..

No és competència municipal la instal·lació i gestió d'establiments d'oci. 

L'espai del PIJ ja disposa de d'activitats per a joves.

48
Estudi sobre la qualitat de 

l'aire

Que es dugui a terme un estudi sobre la qualitat de l'aire que respirem a 

diferents punts del municipi, o bé s'instal·lin estacions de control periòdic. 

L'any passat es va eliminar aquesta proposta per no ser competència 

municipal, però tenim exemples de municipis com el Morell que realitzen 

estudis de qualitat de l'aire anualment, finançats pel propi consistori.

Despesa corrent. No és competència municipal. Ho fa la Generalitat amb 

la Taula de Qualitat de l'Aire

50 Pista de pàdel Construir una pista de pàdel al municipi

En aquests moments no es disposa un espai adequat per a la instal·lació 

d'aquestes característiques. Es recull la idea i es té en compte per un 

futur.

51 Nou PIJ 
Construir o habilitar un nou PIJ, que sigui més gran, tingui sales per a 

reunions, espai per fer festes i sales de treball 

S'està treballant per trobar un espai alternatiu a l'actual, que en aquests 

moments no es disposa, i que en millori les condicions. 

56 Centre de dia Habilitar el centre cívic com a centre de dia 

No suposa només una inversió ja que comportaria la contractació de 

personal. És una decisió estratègica i el Centre Cívic en aquests 

moments té altres usos.

59 Centre Cívic 
Dotar d'altaveus el centre cívic amb l'objectiu que s'hi pugui veure cinema, 

representar obres de teatre, etc.  

L'Ajuntament disposa d'un equip de so que quan és necessari ja 

s'instal·la allí on convé. En el futur casal d'avis (Rambla 15 abril) ja hi 

haurà espais destinats i equipats per aquests usos.

PROPOSTES NO VÀLIDES (32)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

62 Pista de tennis Construir una pista de tennis 
L'ajuntament no disposa en aquest moment d'espais adequats on situar-

la

63 Vestuaris Camp de futbol
Millorar els vestuaris del camp de futbol: que estiguin climatitzats, aigua 

calenta i millorar-ne els exteriors 

Recentment, fa dos anys, es van construir dos vestidors nous que junt 

amb els altres dos que es van construir fa 12 anys compleixen amb 

escreix totes les condicions establertes per aquest tipus d'instal·lació. Es 

considera pels tècnics que la reforma dels vestidors antics forma part 

d'un projecte més global que superaria els 200.000€. 

64 Màquina retorna Posar màquines retorna envasos en diferents punts del municipi

La gestió dels residus generats s'hauria de concessionar a una empresa 

gestora. Es recull la idea per estudiar implantar-la com a complement a 

la gestió integral de residus.

65 Camp de futbol
Ampliar i millorar el bar del camp de futbol: fer-lo una mica més gran i 

"modernitzar-lo"

Es considera pels tècnics que la reforma del bar  forma part d'un projecte 

més global on s'inclouen els vestidors més antics i que superaria els 

200.000€. 

67 PIJ Adaptar el PIJ per tal que s'hi puguin fer festes per a joves 

El Punt d'informació juvenil no pot de cap manera ser un establiment 

d'oci (Bar, discoteca, etc.). Ja s'hi fan activitats per a joves incloses 

algunes de tipus lúdic però sempre respectant els criteris del Pla local de 

joventut.

70
Robot de neteja pels parcs 

públics 

Consisteix en un robot que es posa als parcs públic. Pel matí estan 

carregant-se a través de la llum solar i quan es fa de nit, el robot es posa en 

marxa i surt a recollir la brossa del terra 

Els tècnics municipals han fet consultes sobre aquest sistema de neteja i 

consideren que encara no està prou desenvolupat per la seva 

implantació.

PROPOSTES NO VÀLIDES (32)
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PROPOSTES EXISTENTS, PREVISTES O EN EXECUCIÓ (7)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

5
Seguretat de les vies 

públiques

Elevació dels passos de vianants dels principals carrers del poble, per 

tal de obligar a reduir la velocitat dels conductors incívics.

S'han anat col·locant passos elevats en diferents carrers del poble seguint els 

criteris dels tècnics. Es continuarà instal·lant-ne més seguint els mateixos 

criteris i recomanacions dels tècnics.

6
Centre cívic amb activitats 

familiars

El jovent tenen el PIJ i la gent gran el Gent gran activa, però per la resta 

d'edats no es disposa d'un espai ni d'activitats programades a excepció 

d'alguns espectacles familiars i el  senalló de contes mensual.

L'ajuntament disposa de diferents espais on ja es programen activitats per als 

diferents públics (Castell, Centre Cívic, Sala d'actes de l'escola …) En el futur 

també es disposarà de les instal·lacions de l'Orfeó Canongí un cop reformati 

de l'edifici d'usos polivalents de la Rambla 15 d'Abril.

14
Ampliación acera ciclo 

superior Escola La Canonja

Se podría ampliar la acera del acceso superior, aprovechando q hay 

dos plazas de parking y la plataforma de la parada del autobús. Tal y 

como está ahora a las horas de entrada y salida de los niños es 

imposible pasar con un carro de bebe, una silla de ruedas, personas 

mayores, ya que no hay paso suficiente. 

Aquesta actuació ja estava contemplada, els serveis tècnics ja hi estan 

treballant i s'executarà en els propers mesos.

25 Parc alternatiu per els joves Disposar de parc perquè la joventut pugui estar, fer gimnàstica...
Ja existeix una instal·lació recent al Parc del Sector Nord amb elements de 

workout per fer gimnàstica.

68
App de Comunicació 

Municipal 

Crear una App per comunicar actes municipals però on també tinguin 

lloc i espai les entitats del poble per promocionar actes i/o activitats 

Ja es disposa de l'APP Canonjatour tan per IOS com per Android. El servei de 

gestió d'una APP és una despesa corrent no una inversió.

69 Circuit de BMX Construir un camp com l'Skatepark però per on puguin anar les bicis És un projecte que l'ajuntament ja té en cartera i que s'està tramitant.

79 Contenidors soterrats
Tot el poble ho reclama: treure els contenidors soterrats de la Plaça 

Raval. El lloc és el millor i fan molt mala olor
És un projecte que l'ajuntament ja té en cartera i que ja s'està tramitant.
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

1
Cubierta móvil para la piscina municipal y 

sistema de climatización.

Cubierta desplazable para posibilitar el uso de la piscina municipal de Octubre a Mayo.

Permitiría la climatización de la instalación y su apertura prácticamente todo el año..
Repeteix la proposta 4

2

Adecuación de la piscina municipal para su 

uso todo el año: cubierta telescópica / 

climatización

Instalación de una cubierta telescópica y un sistema de climatización para posibilitar la utilización de la 

piscina municipal (al menos la piscina principal) durante todo el año.
Repeteix la proposta 4

3

Adecuación de la piscina municipal para su 

uso durante todo el año: cubierta 

telescópica y sistema de climatización

Instalación de una cubierta telescópica y un sistema de climatización para posibilitar la utilización de la 

piscina municipal (al menos la piscina principal) durante todo el año.

Permitiría la realización de actividades sociales y deportivas para beneficio de toda la comunidad.

Repeteix la proposta 4

9
Instalación multidisciplinar deportes arena 

playa ( balonmano, futbol playa, voleyball )

Construcción de un área donde se habilitaría una superficie o varias donde practicar deportes de arena, 

las empresas que se dedican a dichas construcciones realizan un foso el cual rellenan de materiales de 

drenaje y a continuación rellenan de arena de playa, además esta podría disponer de una zona de picnic 

o descanso. Dichas instalaciones están en auge pues no solo tienen como finalidad el ocio sino que 

también son utilizadas como centros de actividades de readaptación, recuperación y preparación 

deportiva. 

Repeteix la proposta 7

10
Habilitar 3ª pista mini-balonmano en 

polideportivo

A modo y copia de las dos pistas de mini ya existentes en el polideportivo habilitar una 3ª pista, con sus 

respectivas porterías y cortina separadora, como la ya instalada y en uso, para delimitar pistas por 

seguridad y hacer así efectiva la separación de la instalación por tercios y así dotar de mayor multi-

funcionalidad a la instalación actual, ganando de esta manera mayor capacidad en cuanto a actividades 

simultaneas a realizar y como consecuencia mayor funcionalidad por horas de utilidad de pista.

Repeteix la proposta 8

26
Instalación multidisciplinar deportes de 

arena ( balonmano, voleibol, futbol playa)

Construcción de un área donde se habilitará una superficie o varias donde practicar deportes de arena, 

las empresas que se dedican a la construcción de dichas instalaciones realizan un foso el cual rellenan 

de materiales de drenaje y posteriormente rellenan de arena de playa, además esta podría disponer de 

una zona de picnic o descanso. Dichas instalaciones están en auge pues no solo son utilizadas con uso 

recreativo sino que también tienen una finalidad terapéutica, actividades de readaptación, rehabilitación 

y preparación deportiva, con el atractivo que ello supone.

Repeteix la proposta 7

PROPOSTES REPETIDES (20)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

28
Instalación multidisciplinar deportes de 

arena ( balonmano, futbol playa, voleibol)

Construcción de una área donde se habilitara una instalación o varias donde practicar deportes de 

arena, las empresas que se dedican a la construcción de dichas instalaciones, realizan un foso el cual 

rellenan de materiales de drenaje y posteriormente añaden arena de playa. Además esta instalación 

podría disponer de una zona de picnic o descanso. Dichas instalaciones están en auge pues no solo 

tienen una finalidad recreativa sino que también son utilizadas con finalidades terapéuticas, 

readaptación, rehabilitación, y preparación deportiva, todo ello aporta un gran atractivo y valor añadido.

Repeteix la proposta 7

29 Mejorar pista anexa polideportivo

Mejorar la instalación de las redes de protección de los fondos de pista (tensión de red y calidad de la 

misma). Mejor iluminación de la pista, actualmente solo dispone de un punto de luz y este es insuficiente 

para la práctica deportiva en horario de tarde en invierno. Colocar porterías anti vandálicas. Añadir dos 

peldaños más de hormigón al ya existente a modo de gradería. Construcción de dos pequeños 

vestuarios (10-12 jugadores/es) de esta manera no se dependería de los vestuarios del polideportivo.

Repeteix la proposta 27

34 Millores poliesportiu
Condicionar el poliesportiu: reparar el parquet, millorar els banys, habilitar una tercera pista i col·locar 

una segona cortina per separar les diferents pistes

S'engloba amb la proposta 8 

per criteri dels tècnics

45 Millora Parc "la tirolina" 

El parc situat darrera la llar de infants i al costat del Corte Chino, al estiu fa molta calor i li faltaria una 

pèrgola a la zona dels bancs. També trobo que li faltarien mes jocs, com a un bon baixell pirata amb 

diferents mòduls, zona equilibris, llit elàstic al terra, balancí gran de fusta, es podria treure més profit....no 

he pogut penjar foto però deixo web lurkoi.com

S'inclou a la proposta 46

49
Descalcificació del subministrament de 

l'aigua

Instal·lació d'una descalcificadora per l'aigua que es subministra a la Canonja, per tal de reduir la 

quantitat de calç que conté i reduir els efectes negatius que això té en tuberies i electrodomèstics, així 

com per la salut.

Repeteix la proposta 24

52 Psicina coberta Cobrir la piscina perquè també pugui utilitzar-se a l'hivern (piscina climatitzada) Repeteix la proposta 4

58 Piscina municipal Cobrir la piscina municipal Repeteix la proposta 4

PROPOSTES REPETIDES (20)
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PROPOSTES REPETIDES (20)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

66 Renovació màquines per fer exercici Posar màquines noves o renovar les que ja hi ha Repeteix la proposta 60

72 Toldo llar infants M. Deu de l'Esperança Instal·lació toldo llar d'infants. Masricart Repeteix la proposta 55

73 Toldo Plaça Catalunya Instal·lació toldo plaza Catalunya Repeteix la proposta 57

74 Toldo llar infants M. Deu de l'Esperança Instal·lació toldo llar d'infants. Masricart Repeteix la proposta 55

75 Toldo Plaça Catalunya Instal·lació toldo plaza Catalunya Repeteix la proposta 57

76 Toldo llar infants M. Deu de l'Esperança Instal·lació toldo llar d'infants. Masricart Repeteix la proposta 55

77 Toldo Plaça Catalunya Instal·lació toldo plaza Catalunya Repeteix la proposta 57
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