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PROPOSTES VÀLIDES (12)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

16

Instalar protectores 

laterales a lo largo de 

la Rambla

Para prevenir la invasión de los coches a la Rambla y evitar 

atropellos.
90.000 €

Es pressuposta o bé la instal·lació d'una barana 

de protecció o bé una jardinera alta que 

impedeixi el pas a l'altre costat i obligui a creuar 

pels passos habilitats.

33

Millora del pati de 

l'escola, amb un espai 

d'aprenentatge i joc

Col·laboració en la millora del pati per adequar-lo a les necessitats 

educatives dels infants de l'escola. Convé que el pati esdevingui un 

espai ric en propostes educatives a través del lleure, amb idees 

com: un sorral, un hort, jardineres, un espai de joc simbòlic i social 

(cabanes, taula i cadires, cuineta, etc.), un espai de joc motriu 

(circuits d’equilibri, d’enfilar-se, etc.), un espai d’experimentació, 

etc.

25.000 €

Es pressuposten diferents actuacions en el pati 

de l'escola, com són sorrals, creació de 

desnivells i elements d'escalada, instal·lació de 

caseta de fusta, plantació d'arbrat i zona 

d'herbes aromàtiques.

36

Canalización de 

aguas por la parte 

trasera del colegio

Por la parte trasera del colegio existe una acequia, donde salen 

aguas que van a parar a un camino muy frecuentado por gente 

tanto de la Canonja como de Bonavista. Según Google maps sería 

el Carrer de Ponç de Castellví o Camí de la Creu. (No existe 

señalización) Diariamente lo usamos mucha gente para cruzar, 

hacia la zona del nuevo supermercado, pasear o simplemente ir 

hacia Bonavista. Es una forma de acortar camino. El problema es 

que en cuanto llueve se encharca de agua sucia y es muy 

desagradable además de insalubre por los mosquitos que atraen 

las aguas residuales en verano. Mi propuesta es poner una tubería 

que canalice el agua para que no se estanque ahí y pueda 

facilitarnos el paso a todos los viandantes. 

30.000 €

40

Dotar de micròfons i 

càmera la Sala de 

Plens de l'Ajuntament

Dotar la Sala de Plens de l'Ajuntament de la Canonja amb 

micròfons i una càmera, per tal que els Plens municipals puguin ser 

enregistrats i seguits en directe per la ciutadania a través d'Internet.
50.000 €
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PROPOSTES VÀLIDES
N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

41

Instal·lar barres de Street

Workout a algun parc de 

la Canonja

L'Street Workout és una modalitat d'esport a l'aire lliure que permet 

l'entrenament i la pràctica esportiva mitjançant una instal·lació senzilla 

de barres i estructures fixes. Aquesta inversió seria un complement a 

les actuals instal·lacions de lleure i esport que ja hi ha en parcs de la 

Canonja.

35.000 €

44
Arranjament i millora del 

camí de les Pletes

És un camí que actualment, està sent molt transitat per persones que 

passegen els gossos, pel que considero que falta enllumenat, 

papereres i vigilància per garantir la recollida dels excrements. 
100.000 €

Es pressuposta la pavimentació del camí on 

sigui necessari, instal·lació de la il·luminació, 

execució de muret de pedra i senyalització.

46

Plaques indicadores 

vistes, taules 

interpretatives paisatge

Instal·lar taules interpretatives del paisatge per tal d'identificar els 

principals elements geogràfics i naturals que s'observen a l'horitzó.
30.500 € Es contemplen 6 elements.

47

Col·locació ordinador 

informatiu difunts al 

cementiri

La col·locació d'un aparell informàtic a l'entrada del cementiri, per tal de 

que les famílies disposin de la ubicació (nínxol) del seu familiar difunt.
25.000 €

55
Aplicación de móvil para 

fotodenuncia

Crear una aplicación a través de la cual haciendo una foto de algo que 

quieres denunciar se pueda enviar al ayuntamiento o a la persona 

responsable, ya sea guardia municipal o concejal de algún área en 

concreto. Sería mucho más rápido y eficiente que el actual sistema a 

través de la página web. Ya hay municipios que tienen esta aplicación.

8.000 €

56

Dotar al parque de la 

plaza Ernest Lluch de una 

atracción para niños de 

entre 6 y 12 años.

Desde que se hizo la reforma del parque infantil se quitaron los 

toboganes para niños más grandes. Actualmente en el espacio no hay 

ningún juguete para niños de entre 6 y 12 años. Únicamente tienen los 

columpios y con la cantidad de niños que se juntan en ese parque, los 

columpios son insuficientes. 

60.000 €
Instal·lació de Jocs Infantils per mes grans a 

la Plaça Ernest Lluch.
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PROPOSTES VÀLIDES

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

58
Cartelleres 

municipals 

Les entitats del poble necessiten d'un espai per donar a conèixer 

les seves activitats. Calen unes cartelleres municipals grans i fixes 

als parcs principals i zones de més afluència: Ernest Lluch, Rec de 

Bardina, Carrasco i Formiguera, plaça de la Raval, plaça de 

Catalunya i davant la piscina de la zona Castell de Masricart.

15.000 €
Es contemplen 6 elements, s’estudiarà la seva 

ubicació.

69

Acondicionamiento 

del asfaltado del 

sector norte

Sustitución o reparación del asfaltado de las calles de la 

urbanización del sector norte debido al deterioro existente.
90.000 €

Es contempla el reasfaltat de diversos carrers 

que estan deteriorats, no de tot el barri.
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PROPOSTES NO VÀLIDES (30)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

1
Lugar de ocio 

nocturno (PUB)

La Canonja hace tiempo que necesita un sitio para poder ir los fines 

de semana, para tomar algo con música, para no tener-te que ir fuera, 

seguro que hay personas en la Canonja que le podrían dar ritmo y así 

una diversión asegurada!

No és competència municipal

2 Guardería municipal

Creación de una guardería municipal con mayor número de plazas. 

Que estas sean a un coste social y se abran becas para padres con 

renta conjunta de menos de 30.000 euros anuales brutos o 15.000 

euros si es padre o madre soltero/a. 

Los jóvenes y no tan jóvenes del pueblo necesitamos de ayuda para 

poder compatibilizar la paternidad /maternidad con nuestros puestos 

de trabajo. Es hora de tener ayudas  sociales para padres 

empadronados en la Canonja.

Actualmente es muy difícil poder pagar las guarderías y en muchos 

casos se abusa de los abuelos porque no hay como organizarse . 

Creo que es una buena opción donde invertir 200.000€ anuales y 

ayudaría mucho a las nuevas familias.  

El cost de construcció i equipament d'una llar d'infants supera els 

200.000 euros.

Per altra banda, els ajuts, beques o subvencions son 

transferències corrents i no corresponen al capítol pressupostari 

d'inversions.

5 Circuït cross bicis Fer un circuit de cross i trial per a bicis.

L'Ajuntament no disposa en aquests moments de terrenys 

adequats per fer aquest circuit i també caldria dir que està 

comptemplada una actuació similar (PUMP TRACK) en els 

pressupostos. Els tècnics estudiaran compatibilitzar en aquest 

mateix espai un circuit de cros o trial per bicicletes.

6 Cinema Fer una sala de cinema.

Excedeix del pressupost, però s'ha de fer esment que ja s'ha 

iniciat el procés per dur a terme la remodelació de l'equipament 

cultural de l'Orfeó Canongí on es contemplarà també aquest ús.



7

PROPOSTES NO VÀLIDES
N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

7

Adaptar el campo del 

colegio para F7 y 

hacerlo de césped 

artificial

Adaptar el campo de F7 del colegio y construirlo de cesped artificial.

Excedeix del pressupost.

De totes formes, l’Ajuntament està estudiant diverses alternatives 

per poder disposar d'un nou camp de futbol 7

8 Parque zona BASF
Limpiar y construir un parque de total dimensiones en los terrenos 

entre la deixalleria, calle Marina, calle Vila-seca y párquing de BASF.

Són terrenys de propietat privada, per tant, l’Ajuntament no hi pot 

fer cap tipus d'actuació.

12
Millorar la cobertura 

de telefonia mòbil

Millorar la cobertura de telefonia mòbil doncs en alguns carrers hem 

de sortir al carrer per poder parlar.
No és competència municipal

13

Nueva zona de 

estacionamiento de 

vehículos.

Hola: entre las calles Ponç de Castellvi y Escultor Martorell, queda 

una zona completamente abandonada y tercer mundista, lugar 

destinado ha estacionamiento y reparaciones de vehículos, cacas de 

perros etc.  creo que seria interesante adecentar la zona un poco, de 

manera que podría quedar un espacio de parquín mucho mas acorde 

con nuestro pueblo, y de esta manera, cubrir las necesidades de los 

vecinos de escultor martorell y alrededores.

Són terrenys de propietat privada, per tant, l'ajuntament no hi pot 

fer cap tipus d'actuació.

18 Instituto collblanc
Tendrían que poner mas ordenadores y por favor que pusieran la 

calefacción los niños tienen que llevar la chaqueta en clase y algunos 

llevan hasta mantitas.

No és competència municipal. És del departament d'Ensenyament 

de la Generalitat

30
Descalcificadora 

(agua sin cal)

Colocación de descalificadora en el sistema de suministro de aguas 

de La Canonja.

Amb un estudi del pressupost més aprofundit que el de l'any 

passat, fet per EMATSA, el cost de l'actuació excedeix el topall de 

200.000 €
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PROPOSTES NO VÀLIDES

N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

31 Pista de pàdel
Instalar una pista de pádel por la zona del poliesportiu y aprovechar 

los vestuarios del pabellón.

En aquest moments i d'acord amb el planejament urbanístic no és 

factible la instal·lació d'aquesta pista. No obstant, l’Ajuntament 

està cercant solucions per a mig termini poder portar a terme la 

instal·lació d'unes pistes.

32 Orfeó Canongí
Aprovechar el Cine del Orfeó cuando se remodele para hacer cada 

findes Monologos, conciertos acusticos, teatro,magia....etc

No és una inversió. Evidentment quan l'espai estigui remodelat se 

li donaran aquest usos.

37
Il·luminació Carrer 

Ponç i Castellví

Éste camino junto al descampado es muy frecuentado por gente que 

pasea perros, estudiantes que van al instituto o de vuelta a sus casas, 

gente que se dirige a Bonavista, etc. Sólo existen unos cinco puntos 

de luz de los que como mucho funcionan dos. Lo que hace que sea un 

camino poco agradable e incluso peligroso. Creo que se debería 

mejorar la iluminación o al menos revisar las bombillas mucho más a 

menudo. 

És una actuació de manteniment que ja es fa habitualment, però 

cal dir que això no és un carrer, és un antic camí i no s'hi 

contempla la instal·lació de nous punts de llum mentre no 

s'urbanitzi aquesta zona.

De totes formes és revisarà el funcionament dels elements 

d'il·luminació existents.

38
Carril bici La Canonja 

- Vila-seca

A La Canonja li fa falta un carril bici al voltant de la Rambla les 

Garrigues, que creui el poble i que pugui arribar a Vila-seca per els 

camins de Vila-seca (la Boella).

No és tecnicament viable doncs afecta a altres municipis i no tots 

els espais afectats són de titularitat municipal.

39
Neteja de 

clavegueram

Servei de neteja del clavegueram dels carrers amb l’objectiu que 

tregui les males olors d’humitat i claveguera que hi ha a moltes cases 

de La Canonja.

No és una inversió. L'empesa concessionària del servei de 

clavegueram (EMATSA) ja fa periòdicament aquest 

manteniment`. En cas que es detecti alguna mancança puntual es 

pot comunicar a l'ajuntament a través de l'OMAC o la web 

municipal.

42 Festa
Que l'ajuntament es faci càrrec del pub i l'obrin divendres i dissabte nit 

per a la joventut.

Manquen dades del proposant, a més  una competència impròpia 

d'un ens municipal.
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PROPOSTES NO VÀLIDES
N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

43

Las químicas 

subencionen parte de 

la luz 

Que menos que con todas las industrias que nos rodean y todos los 

efectos negativos a nivel de salud que nos producen, subvencionaran a 

todas las familias del pueblo, en los suministros básicos de agua y luz. 

Reduciendo a un 50% las facturas de los vecinos. 

También sería de gran ayuda una torre de control telefónico, porque 

nunca hay cobertura en el pueblo, ya pueden llamar de la compañía que 

sea. 

Una guardería municipal sería enriquecedor a nivel educativo, cultural y 

social 

Una residencia de la 3 edad creadora de empleo, ayudaría a muchas 

familias de los alrededores con sus mayores

Zona de ocio enorme deportiva y infantil uniendo Bonavista y la Canonja, 

paseos, carril bici, fuentes, columpios, pistas futbol, parque canino...

Manquen dades del proposant.

El proposant ha fet més de 2 propostes en una única.

La proposta 1 no correspondria a una inversió.

La proposta 2 no és competència municipal.

Les propostes 3, 4 i 5 excedeixen del pressupost.

48
Dotar l’escola 

d'ascensors

Construir dos ascensors, per en cas de mobilitat reduïda, poder accedir 

els pisos que no són a planta baixa a cadascuna de les dues ales de 

l'edifici de l'Escola la Canonja.

Superaria la quantitat màxima fixada de 200.000 € i a l’Ajuntament 

només li correspon el manteniment de l'edifici, les inversions les 

ha de fer el departament d'ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya.

51

Colocación cubierta 

textil en una de las 

pistas de la plaça

Ernest LLuch

Colocar una cubierta textil en una de las pistas de la plaza Ernest Lluch, 

preferiblemente la de futbol, es la más utilizada,  en fiestas últimamente 

se han realizado algunos espectáculos familiares, el sol es un gran 

inconveniente y con este tipo de cubierta ganaríamos un gran espacio 

sombreado para disfrutar la población. Si el presupuesto lo acepta se 

podrían colocar  unas pequeñas gradas sencillas de hormigón en el 

lateral donde está el parking, unos 2 ó 3 escalones.

Adjunto catalogo de empresa que montó una cubierta similar  junto el 

pabellón municipal riera seca  de Mollet del Valles.

Tengo el coste del ayuntamiento de Mollet. Por la creación de solera y 

pista nueva más cubierta textil e iluminación ascendía a 290000euros, si 

solo es cubierta creo que el presupuesto seria mucho menor.

Els serveis tècnics municipals estan estudiant una proposta global 

d'urbanització de la plaça pel que no es considera adient, de 

moment, la instal·lació d'aquesta coberta doncs podria 

condicionar actuacions posteriors.
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PROPOSTES NO VÀLIDES

N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

52 Voreres de la Canonja

Hi ha voreres a La Canonja les quals són molt pronunciades i, alhora 

de passar amb el cotxe, és molt complicat. Proposo rebaixar-les o fer 

com a altres zones (com carrer Sant Antoi amb Carrer Raval) i posar-

les a un sol nivell. Per exemple: carrer Sant Isidre amb carrer Compte 

de Llar (direcció carrer Raval), la cantonada del parc del Carrer 

Ponent, amb l'Avinguda Sector Nord i el carrer H (el del Poliesportiu).

S'ha inspeccionat la zona esmentada i no s'acaba d'entendre el 

que planteja la proposta. S'ha intentat contactar amb el proposant 

per al seu aclariment però ha estat impossible.

59 Carrer Raval peatonal
Per poder passejar en bicicleta o a peu pel centre del poble, per 

fomentar el comerç a la Canonja i que s'hi posin comerços nous. El 

centre del poble ha de tornar a estar viu.

El mateix proposant ha fet més de 2 propostes. Aquesta seria 

excedent

60
Carril bici darrere del 

poliesportiu 

Per tal de potenciar moure's en bicicleta, patinet, skate, etc. pel poble, 

cal un carril bici des del carrer Rec de Bardina fins l'escola i l'institut. 

És tan perillós anar per la vorera com per la calçada.

El mateix proposant ha fet més de 2 propostes. Aquesta seria 

excedent

61 Escola de ciclisme

Seria interessant crear una escola de ciclisme on els nens i nenes i 

joves del nostre poble es puguin formar i aprendre més coses del 

ciclisme. Ja que som un poble on es fan competicions importants i 

seria una forma de potenciar aquest esport.

No és una inversió, és una despesa corrent

62
Estudi sobre la 

qualitat de l'aire

M'agradaria que es pagués un estudi sobre la qualitat de l'aire al poble 

de La Canonja, similar al dut a terme per l'ajuntamente de La Poble de 

Mafumet, o bé, que s'instal·lin estacións de control de la qualitat de 

l'aire. 

Despesa corrent. No és competència municipal. Ho fa la 

Generalitat amb la Taula de Qualitat de l'Aire
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PROPOSTES NO VÀLIDES

N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

65 Wifi Red wifi de mes velocitat a les diferents places del poble.

Les limitacions de les zones públiques wifi són vigents per un tema de 

competència deslleial amb els operadors, doncs no és permès utilitzar 

fons públics en un mercat de lliure competència. Aquestes regulacions 

les feia la Comissió del Mercat de Telecomunicacions (CMT) però 

aquest organisme ha desaparegut i ara ho regula la Comissió Nacional 

dels Mercats i la Competència (CNMC). És permet la instal·lació de 

zones wifi públiques però amb un ample de banda limitat, precisament 

per no entrar en competència amb les operadores.

66 Ayudas familias
Incrementar el presupuesto (si lo hay) de ayudas a las familias y 

guardería.
No és una inversió.

67 Parque móvil infantil
Instalar en un tramo de la Plaza 15 de Abril, un espacio para 

instalar un parque móvil infantil para la enseñanza vial.

No és compatible amb la planificació urbanística que hi ha prevista per 

la Rambla 15 d'abril. El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat a 

finals de 2017 la construcció d'un edifici d'usos polivalents a la Rambla.

68

Acondicionamiento 

de las aceras del 

sector norte

Sustitución del pavón existente en las aceras del sector norte por 

el que se está colocando en el resto del pueblo.

Una vorera que està en condicions adequades no es pot canviar per 

motius estètics. No és sostenible. A la resta del poble si s'ha canviat ha 

estat  coincidint amb la remodelació d'alguns carrers. Com es va fer 

amb la vorera sud de l'av. del Sector Nord.

76
Escola municipal de 

música

Aconseguir crear i implementar una escola de música que sigui 

municipal, amb més oferta instrumental i uns preus més 

accessibles. Fomentar la música entre el jovent.

Tot i que seria una inversió de partida, suposaria també despesa 

corrent i contractació de personal.

77
Ampliació futbol base 

i nova zona esportiva

Ampliació d'un camp de futbol més i creació urbanística de la 

nova zona esportiva que pugui albergar en un futur noves 

dependències d'altres esports. Fomentar la diversitat esportiva. 

Zona posterior del camp de futbol (C. Ponç de Castellví).

Aquests terrenys són privats i el POUM regula les actuacions 

urbanístiques.
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PROPOSTES PREVISTES O EN EXECUCIÓ (8)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

3

Bancos en Avenida 

Manuel Carrasco y 

Formiguera

Soy un vecino de la Avenida Manuel Carrasco i Formiguera y me 

gustaría que coloquen bancos y papeleras en esta avenida ya 

que pasea mucha gente por esta avenida y la mayoría personas 

mayores y el comentario de la mayoría es que no puedan parar 

a sentarse.

L’Ajuntament té previst solucionar aquesta mancança amb la 

instal·lació de més bancs i papereres i la replantació de nous arbres. 

4

Árboles y estado de 

la acera Av. Manuel 

Carrasco y 

Formiguera

En esta misma avenida después de las ultimas ventadas los 

árboles se encuentran en mal estado y es más, cuando florecen 

generan gran cantidad de basura, lo cual genera mucha basura y 

con ello mucho más gasto en limpieza, No se si será por el tipo 

de árbol. Además los que se cortaron o se cayeron, se quedó la 

acera con desperfectos y en mal estado dejando el tronco visto y 

en mal estado la acera con el peligro de tropezar y caer.

L’Ajuntament té previst solucionar aquesta mancança amb la 

instal·lació de més bancs i papereres i la replantació de nous arbres. 

11 Espai per a gossos
Disposar d'un espai prou gran per a que els gossos puguin 

còrrer. Que estigui degudament tancat, amb doble porta. Que 

tingui ombra i un punt d'aigua i força papereres. 

Ja s'està executant un Parc Agílity per a gossos al costat del parquing 

del Camí Vell de Reus.

14
Barrera 

arquitectònica 

Por un problema de salud, comprendí el gran impedimento que 

tenemos en la escuela de adultos, y digo esto, porque 

anteriormente nunca me había parado a verlo. Está situada en 

un primer piso, por lo que los que estamos obligados a 

movernos en silla de ruedas, sufrimos la imposibilidad de subir.  

En este momento, nuestro problema esta solventado, pero me 

parece increíble que se pueda vetar  de esta manera tan sibilina 

a personas que padezcan una movilidad reducida.

Hi ha prevista una reforma integral de l'edifici a mig termini on es 

contemplarà l'eliminació de barreres arquitectòniques. S'ha de 

comentar que lamentem les dificultats d'accés que ha patit la persona 

proposant però l’Ajuntament no veta a ningú de "manera sibilina" per un 

problema de mobilitat.
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PROPOSTES PREVISTES O EN EXECUCIÓ

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

15

Pasos elevados en la 

Avenida Manuel 

Carrasco y 

Formiguera

Para la prevención de atropellos y limitar la velocidad tan 

elevada con la que circulan los coches desde la bajada de 

Bonavista hasta el final de la avenida.

S’ha executat en el darrer mes.

25
Caminos para correr 

o ir en bici

Hacer caminos para correr o ir en bici sin correr peligro de que te 

atropello algún vehículo. 

Es troba en licitació És la proposta guanyadora de l'any passat - Anella 

verda. Se li ha comentat al proposant i ha considerat que la seva 

proposta es correspon amb la que està en licitació.

49

Fer un parc amb 

tirolines i tobogans 

per a adolescents

Fer un parc amb tirolines i tobogans per a adolescents. S'acaben d'instal·lar al Parc Dues Hortes.

53

Fer passos de 

vianants elevats al 

carrer H i la Rambla

Per fer reduir la velocitat dels vehicles al carrer H - la carretera 

recta q no té nom- per on hi haurà el nou centre mèdic; també el 

pas de vianants de la Rambla del carrer de les Garrigues on 

també van molt ràpid.

Al carrer H ja s'ha instal·lat, com també s'ha fet a l'Av. Carrasco i 

Formiguera (davant l'institut).
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PROPOSTES REPETIDES (27)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

9
Construir camp de F7 de gespa 

artificial
Fer de gespa artificial el camp de F7 del col·legi. Repeteix la 7 (no vàlida)

10
Fer camp de F7 de gespa 

artificial
Construir el camp de F7 del col·legi de gespa artificial. Repeteix la 7 (no vàlida)

17 Césped
Poner césped en el campo de fútbol 7 del colegio ya que se podría aprovechar para los niños 

que entrenan por que el campo se queda pequeño son muchos niños en la escuela de fútbol.
Repeteix la 7 (no vàlida)

19
Césped artificial en el campo de 

fútbol del colegio
Hacer el campo de fútbol 7 del colegio de césped artificial. Repeteix la 7 (no vàlida)

20 Campo de fútbol colegio Que pongan césped artificial en el campo de fútbol 7 del colegio. Repeteix la 7 (no vàlida)

21 Campo de fútbol 
Que conviertan el campo de fútbol que hay en el patio del colegio en un campo de futbol 7 con 

césped artificial para que los más pequeños dispongan de más espacio y no se vean obligados 

a entrenar en zonas muy pequeñas y compartiendo el campo con los jugadores más grandes.

Repeteix la 7 (no vàlida)

22
Césped Artificial campo de 

Futbol 
En el patio del cole hacer un campo de futbol 7 de césped artificial. Repeteix la 7 (no vàlida)

23 Césped Artificial campo de fútbol Mejorar el campo de fútbol del colegio con césped artificial. Repeteix la 7 (no vàlida)

24 Campo de fútbol Hacer el campo de fútbol 7 del colegio de césped artificial. Repeteix la 7 (no vàlida)

26

Convertir el campo de futbol del 

patio en Campo de césped de 

futbol 7 en el patio del colegio.

Se trata de adecuar el campo de futbol de tierra del patio del colegio con césped artificial, así 

se podría utilizar por algunos de los equipos de la Escola de futbol base.
Repeteix la 7 (no vàlida)
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PROPOSTES REPETIDES

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

27

Badén en las entradas a la 

redonda de Carrasco i 

Formiguera con Avda. 

Collblanc

Por todos es conocido que en la Avda. Carrasco i Formiguera a ciertas horas algunos vehículos la 

utilizan de circuito de carreras, al igual que la Avda. Collblanc. De ahí los múltiples accidentes en 

la rotonda donde confluyen las 2 avenidas, justo delante del campo de futbol. Se trataría de 

colocar un badén elevado en cada una de las 4 entradas a esta rotonda, para así obligar a reducir 

la velocidad de los vehículos que tienen acceso a ella.

Repeteix la 15 (prevista)

28

Convertir el campo de futbol 

del patio en Campo de césped 

de futbol 7 en el patio del 

colegio.

Se trata de adecuar el campo de futbol de tierra del patio del colegio con césped artificial, así se 

podría utilizar por algunos de los equipos de la Escola de futbol base.
Repeteix la 7 (no vàlida)

29

Badén en las entradas a la 

redonda de Carrasco i 

Formiguera con Avda. Coll 

Blanc

Por todos es conocido que en la Avda. Carrasco i Formiguera a ciertas horas algunos vehículos la 

utilizan de circuito de carreras, al igual que la Avda. Collblanc. De ahí los múltiples accidentes en 

la rotonda donde confluyen las 2 avenidas, justo delante del campo de futbol. Se trataría de 

colocar un badén elevado en cada una de las 4 entradas a esta rotonda, para así obligar a reducir 

la velocidad de los vehículos que tienen acceso a ella.

Repeteix la 15 (prevista)

34

Col·laboració en la millora del 

pati de l'escola, espai 

d'aprenentatge i joc

Col·laboració en la millora del pati per adequar-lo a les necessitats educatives dels infants de 

l'escola. Convé que el pati esdevingui un espai ric en propostes educatives a través del lleure, amb 

idees com: un sorral, un hort, jardineres, un espai de joc simbòlic i social (cabanes, taula i cadires, 

cuineta, etc.), un espai de joc motriu (circuits d’equilibri, d’enfilar-se, etc.), un espai 

d’experimentació, etc.

Repeteix la 33 (vàlida)

35
Descalcificació del 

suministrament del Aigua

Consisteix en la instal·lació d'un dispositiu que permeti la descalcificació del subministrament 

d’aigua a tot el poble. Amb les avantatges per la salut i per la durada dels electrodomèstics.
Repeteix la 30 (no vàlida)

45
Descalcificació de l'aigua 

(Ematsa)

Instal·lació d'un sistema de descalcificació de l'aigua a la sortida dels dipòsits d'abastament 

(subjecte a la negociació amb l'empresa de subministrament Ematsa).
Repeteix la 30 (no vàlida)
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PROPOSTES REPETIDES

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

50 Correcan

Ja fa temps que trobo que falta un correcan al poble, un espai natural gran amb balla (i arbres a 

poder ser, si no a l'estiu és massa calorós), per a que els gossos puguin córrer, sense haver de 

patir per si s'escapen o per si creuen la carretera. Cada vegada hi ha més gent amb gossos i més 

municipis que tenen correcan, pel que penso que la meva proposta seria benvinguda i acceptada 

per molta gent. Hi ha gossos, com la meva, que costa molt de tornar a lligar o s'escapen per 

qualsevol motiu i sempre és un maldecap trobar-los; penso que a la zona dels garrofers se n'hi 

podria fer un i posar-hi algun arbre més, no crec que pugi massa de pressupost, però vaja, això jo 

ja no ho puc afirmar.

Repeteix la 11 (prevista)

54 Fer un pipican
Prou gran de terra, no de formigó, per a q puguin córrer els gossos i controlar els excrements per 

major neteja per tota la zona del nou centre mèdic.
Repeteix la 11 (prevista)

57 Descalcificadora municipal
Pràcticament ningú beu l'aigua de l'aixeta perquè porta molta calç, i això també afecta al sistema 

de tuberies de la majoria de llars canongines. Cal afrontar-ho d'una manera global construint una 

descalcificadora al punt comú abans que es distribueixi l'aigua a les llars del poble. 

Repeteix la 30 (no vàlida)

63 Descalcificador
Voldria que a l'entrada d'aigües de La Canonja s'instal·lés una descalcificadora que millorés la 

qualitat de l'aigua, millorant així la salut de les persones i la vida dels electrodomèstics, canonades 

i aixetes del poble.

Repeteix la 30 (no vàlida)

64 Gimnàs al carrer Ficar un mòdul barres de dominades i cross/fit en diversos parcs del poble. Repeteix la 41 (vàlida)

70
Acondicionamiento de las 

aceras del sector norte

Sustitución del pavón existente en las aceras del sector norte por el que se está colocando en el 

resto del pueblo.
Repeteix la 68 (no vàlida)

71
Acondicionamiento del 

asfaltado del sector norte

Sustitución o reparación del asfaltado de las calles de la urbanización del sector norte debido al 

deterioro existente.
Repeteix la 69 (vàlida)



17

PROPOSTES REPETIDES

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

72
Acondicionamiento de las 

aceras del sector norte

Sustitución del pavón existente en las aceras del sector norte por el que se está colocando en el 

resto del pueblo.
Repeteix la 68 (no vàlida)

73
Acondicionamiento del 

asfaltado del sector norte

Sustitución o reparación del asfaltado de las calles de la urbanización del sector norte debido al 

deterioro existente.
Repeteix la 69 (vàlida)

74
Acondicionamiento de las 

aceras del sector norte

Sustitución del pavón existente en las aceras del sector norte por el que se está colocando en el 

resto del pueblo.
Repeteix la 68 (no vàlida)

75
Acondicionamiento del 

asfaltado del sector norte

Sustitución o reparación del asfaltado de las calles de la urbanización del sector norte debido al 

deterioro existente.
Repeteix la 69 (vàlida)
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