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PROPOSTES VÀLIDES (14)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

4
Enllumenat vorera Av. 

Tarragona

Les faroles de l'Av. Tarragona, que donen amb la pared de la Piscina, 

molesten i molt. La vorera és molt estreta, quan es camina, passeja o es 

passa amb un carro o cotxet de nen, s'ha de baixar a la calçada. S'hauria 

de posar l'enllumenat o be dins del recinte de la zona ajardina de la 

piscina/poliesportiu, o bé canviar-les a l'altra costat (ara per ara 

descampat).

25.000 €

El projecte contempla la millora 

de l'accessibilitat de la cantonada 

entre Av. Tarragona i Carrer Nou 

i la vorera de l'Av. De Tarragona 

fins a l'Av. De les Garrigues.

Canvi ubicació 

enllumenat vorera Av. 

Tarragona

5
Implementació de mesures 

de seguretat viària

Instal•lació de ressalts a carrers d'accés al poble des dels diversos 

polígons, rambles, avingudes i/o carrers principals i amples, personalment 

visc al C/ De Vila-Seca i sovint passen cotxes i furgonetes que venen del 

fons del polígon a 80kms/h pensant que estan a la nacional, això amb la 

instal•lació d'elements que obliguin a reduir la velocitat estaria resolt, i em 

consten diversos punts del poble amb aquest problema. Col•locació de 

miralls i altres elements materials per tal de garantir la seguretat i 

compliment de normes viàries, crec que és una millora viable i factible que 

farà del nostre poble un lloc més segur i tranquil pels conductors que 

circulen pels nostres carrers i sobretot pels nostres fills i vianants qui són 

els més vulnerables.

80.000 €

Es va fer un estudi del trànsit en 

aquest carrer i. a criteri dels 

tècnic, no hi ha suficients 

arguments per col·locar ressalts a 

la calçada. El projecte contempla 

millorar la secció del carrer per tal 

d’augmentar la seguretat dels 

vianants i l'accessibilitat general. i 

fer passos de vianants elevats 

per millorar la seguretat.

Millorar la seguretat 

viària del carrer  Vila-

seca.

13

Màquines recicladores a 

canvi de vals per comprar 

als comerços de la Canonja

Depenent del pes del que recicles podria sortir un tiquet de la màquina per 

compres als comerços locals. Els comerços cada final de mes emeten una 

factura a l'Ajuntament que tindria que ser abonada al comerç. Si algú de 

fora de vila vingués a reciclar aquí tindria que gastar-lo a la Canonja.

Objectius: potenciar el reciclatge i potenciar els comerços de la Canonja.

75.000 €
Es contempla la instal·lació de 

tres màquines en diferents 

equipaments municipals

Instal·lació de tres 

màquines “recicladores”
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PROPOSTES VÀLIDES (14)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

15 El Metro

Modificar la entrada del refugio de la Plaza de la O. Sacar la estructura 

de la entrada actual y dejarla como está la salida, con placas a ras de 

suelo.

150.000 €

La proposta dels tècnics 

contemplaria un accés que ocupi 

menys espai a la plaça i tingui 

menys impacte visual però que 

segueixi permetent una correcta 

accessibilitat al refugi.

Modificació de l’entrada 

al refugi de la Plaça de 

la O. 

17
Instalación de una estación 

meteorológica
Instalar una estación meteorológica en la cubierta del Campo de Futbol

9.000 €

El projecte contempla la 

instal·lació de la estació a l'edifici 

de l'escola per facilitar-ne la 

gestió.

Instal·lació d’una estació 

meteorològica  a l'edifici 

de l'escola.

18 Parque del cuadrado

Volem que es posi una vela a la nova estructura que s'ha posat al 

parque del cuadrado, al costat del poliesportiu perquè a l'estiu els nens i 

nenes del poble hi puguin jugar i no es cremin. I que hi posin bancs i 

algun altre element petitet perquè els pares i mares no s'hagin de 

separar si porten nens de diferents edats.

50.000 €

Contempla una estructura amb 

veles a la zona om ja es va 

instal·lar el joc per a pre-

adolescents.

Col·locació d’una vela 

per fer ombra al Parc del 

Quadrat. 

42 Cartelleres municipals

Actualment tant les entitats com el propi Ajuntament han de penjar els 

cartells dels actes o informacions en les parets de les botigues, cases 

particulars o fins i tot en parades d'autobús. Les poques cartelleres que 

hi ha actualment són petites i poc visibles. Cal més cartelleres, més 

grans i en llocs estratègics. Senzilles però funcionals.

12.000 €
Instal·lar 4 elements (tòtems) 

cilíndrics informatius en diferents 

ubicacions del poble.

Instal·lar 4 elements

(totems) cilíndrics

informatius en diferents

ubicacions del poble
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PROPOSTES VÀLIDES (14)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

44 Bancos

En el parque de al lado del colegio hay muy pocos bancos para sentarse cuando 

salen los niños del cole hay mucha gente y la mayoría tenemos q estar de pie, mi 

propuesta es poner justo en la pared blanca donde pone La Canonja un banco 

continuo de madera, piedra... donde dé cabida a más gente, es una pared muy 

larga y puede quedar incluso bonito, también sería conveniente poner una caseta 

para los niños más pequeños que no tienen donde jugar y tienen q ir paseándose 

por delante de los balancines con el peligro q supone.

35.000 €

Es contempla fer un 

banc corregut contra 

la mitgera i revestit 

la part del seient 

amb enllistonat de 

fusta. També 

instal·lar algun joc 

infantil més.

Construcció d’un banc 

corregut i instal·lació de

més jocs infantis al parc 

del costat del col·legi.

45 Arreglo de parque

Supongo q esto no entrará como propuesta dado que en teoría ya se tendría que 

haber realizado, se han arreglado e incluso se han creado parques nuevos en el 

pueblo, pero el parque que está donde el Consum sigue igual de viejo y agrietado 

que siempre, es una vergüenza que siga sin hacerse ninguna acción, los vecinos 

que vivimos en esta zona somos de La Canonja y pagamos nuestros impuestos y 

no nos merecemos la pena de parque que tenemos, es un peligro como esta de 

astillas, sucio y viejo mientras que en el resto del pueblo disfrutan de columpios 

nuevos, no es justo.

35.000 €

Es contempla la 

renovació dels jocs 

infantils i la millora 

de la il·luminació i 

enjardinament.

Millora del parc infantil 

situat al costat del 

Consum. 

49
Parque infantil a partir de 11 

años

Un parque en condiciones para niños y niñas a partir de 11años ya que los que 

están son de muy de bebés, poner tirolinas grandes, colchonetas, tipo un enorme 

barco donde subir... Lleno de colores

50.000 €

Es contempla la 

instal·lació d'un joc 

tipus "Vaixell" al parc 

dels pins de Can 

Forgues (Av. De la 

Florida)

Equipaments per infants 

a partir d’11 anys al parc 

dels pins de Can 

Forgues
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PROPOSTES VÀLIDES (14)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

50 Zona de aguas
Fuentes de agua, de colores en invierno y con agua sobre todo en 

verano, y poder refrescarse los niños con chorros que salgan del suelo

60.000 € Es contempla la instal·lació d'una font a la 

Rambla 15 d'abril.

Construcció d’una font a 

la Rambla 15 d'abril.

53

Renovació de 

l'equip informàtic 

d'aula i altres  

espais de l'escola 

la canonja.

La petició que fem és de poder comptar amb un total de 70 PC de 

sobre taula. Aquests nous equips van orientats a possibilitar la màxima 

funcionalitat de les tauletes electròniques gegants instal·lades a les 

aules, gràcies a l'assignació del pressupost participatiu del 2019.

60.000 € Es contempla la proposta en els termes que 

indica el proposant

Renovació de l'equip 

informàtic de l'escola. 

66
Pantalles 

informatives

4 o 5 pantalles informatives com les del Castell i ajuntament per 

substituir les que hi ha que estan molt malament

80.000 €
Es contempla la instal·lació, en diferents llocs 

del municipi, de 4 tòtems amb pantalles LCD 

per donar informació de qualsevol tipus.

Es contempla la 

instal·lació, en diferents

llocs del municipi, de 4 

tótems amb pantalles

LCD per donar informació

de qualsevol tipus.

67

Posar un senyal 

de trànsit a un 

costat i a l'altre 

del meu carrer. 

Entre Masricart 2 i Raval 84 (ferreteria) i entre Masricart 1 i Raval 89. 

Jo sempre he viscut al carrer Masricat i no de Masricart. El "de 

Masricart" porta encara més confusió amb el "major de Masricart". És 

complicat que un sol carrer tingui un tram amb un nom i l'altre tram 

amb un altre nom. Voldria que es senyalitzés millor el carrer que viu. 

Comenta que ha viscut tota la vida en aquesta ubicació (Carrer 

Masricart) i com que hi ha altres carrers que també incorporen la 

nomenclatura Masricart, aquest fet li comporta nombroses confusions 

(rep correspondència que no és seva). La seva petició es posar una 

senyalització visible amb el nom del carrer (CARRER MASRICART), 

tant a un extrem com l’altre del propi carrer. 

3.000 €

Es contempla millorar la senyalització de les 

plaques del carrer Masricart i del carrer Major 

de Masricart: Pel que fa a l'ús de la preposició 

"de" en els noms dels carrers, la Direcció 

General de Política Lingüística fixa el següent: 

Entre la denominació genèrica d'una via pública 

(carrer, plaça, etc.) i la denominació específica 

(Pau Claris, Catalunya, etc.) hi ha la preposició 

de i, si escau, l'article. Per exemple: plaça de 

l'Àngel, carrer de les Lletres. De vegades, però, 

la preposició de s'elideix i l'article també. Així, 

les formes completes es poden reduir. Per 

exemple: carrer d'Aribau / carrer Aribau; plaça 

d'Urquinaona / plaça Urquinaona o carrer de la 

Marina / carrer Marina

Millorar la senyalització 

de les plaques del carrer 

Masricart i del carrer 

Major de Masricart. 
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PROPOSTES NO VÀLIDES (26)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

2 Cameres de vigilancia Cámares w vigilancia als carrers del poble.

Per la instal·lació de càmeres en la via pública ha de quedar acreditat 

que el sistema de videovigilància està acollit a les disposicions de la Llei 

orgànica 4/1997, de 4 d'agost, que regula la utilització de càmeres de 

vídeo per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics, cas contrari 

el tractament de les dades recollides en la via pública manca d'habilitació 

legal. La gravació a la via pública està reservada als cossos policials 

amb competència amb Seguretat Ciutadana, en el cas de la Canonja la 

llei no habilita a la Guàrdia Municipal en aquestes competències, i el cos 

de Mossos d'Esquadra les assumeix. La gestió de videocàmeres per 

seguretat ciutadana a llocs públics és competència exclusiva, doncs, de 

les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.

7 Pistas de futbol
Estaría bien que La Canonja tuviese unas pistas de futbol y básquet mejores 

de las que ya dispone al lado del polideportivo

En aquests moments no es disposa d'espais de tilularitat pública per 

executar aquesta obra.

9 Piscina municipal cubierta

Adecuar las instalaciones de la piscina municipal para su uso todo el año.

Cubierta móvil y climatización. Permitiría el uso y beneficio en materia 

deportiva, lúdica e incluso fisioterapéutica

Excedeix l'import de la partida destinada de 200.000 euros.

10

Adquisición y adecuación  

de la parcela actual en calle 

Bisbe Borras frente al portal 

núm. 24 (Actualmente zona 

de parking)

Adaptar su uso para otros fines aparte de una zona de parking utilizando 

otros elementos (jardineras, columpios, barandilla con vistas al Parc dels Pins

de atrás. Adecuación y arreglo del desprendimiento producido hace ya tiempo 

en la parte trasera con Carril I

El valor taxat de la finca excedeix els 200,000 de la partida destinada.

14 Reduir l'IBI a la meitat Degut a la crisi de la COVID-19, estaria bé reduir els impostos. No és una inversió. 

22 Carril bici de veritat
Convertir la ratlla verda de 15 cm. en un veritable carril bici de dues 

direccions i mínim dos metres. Fer la part que es pugui fer

Els serveis d'urbanisme consideren que, amb les seccions de carrer i 

camins actuals, aquesta actuació no es factible. 
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

23 Delimitar el terme municipal

Marcar amb una línia (no verda) de color per on passa el terme municipal de 

la Canonja. Entre els termes que delimiten. O bé fer una línia llambordes a 

l'estil del Mur de Berlín perquè la gent sàpiga quin terme tenim.

Això només es podria fer en tram urbà i en tram urbà aquesta línia 

coincideix que es troba situada el centre de la calçada i qualsevol marca 

en aquest lloc podria crear confusions pel que fa al trànsit i conflictes 

amb el municipi veí.

25

“Benvinguda primavera" amb 

plantes crassas per no tenir 

manteniment

Fer per primavera la festa de les flors com es fa a molts altres llocs de les 

nostres contrades. Es poden utilitzar tan espaïs privats, és a dir, participatiu i 

que la gent deixi veure els seus jardins, com a públics... els espais del poble 

més significatius com a l'Hort de l'Abeurador, el Castell, Centre Cívic nou, 

etc....

No compleix els criteris per ser una inversió. 

27 Descalcificador de agua
Sería conveniente un descalcificador de agua para el pueblo, por la gran 

cantidad de cal en el agua.

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

excedeix el topall de 200.000 €

30 Nou element del seguici

Crear un nou ball o element pel seguici on joves del poble puguin implicar-se. 

És necessari fomentar la cultura popular a la Canonja i és per això que seria 

interessant que els i les joves s’ho fessin més seu i es poguessin implicar.

Es proposa que el nou element sigui un ball mogut i atractiu pel jovent del 

poble, com un ball de gitanes o un ball de bastons. Abans, però, caldria 

analitzar si hi hauria suficients persones per poder tirar endavant la proposta.

No compleix el criteri de ser una inversió. També es considera que 

aquest tipus d'iniciatives han de sorgir de la societat civil, tot i que, 

després puguin rebre el suport municipal que calgui.

31 Centre d’entitats

Utilitzar algun dels equipaments públics sense ús per poder utilitzar-lo com a 

centre, on entitats del poble que no disposen de local, puguin tenir un lloc on 

reunir-se i tenir arxius i documentació. També que actuï com a domicili fiscal 

de la pròpia entitat.

En aquest moments tots els equipaments públics estant en ús. Aquesta 

necessitat està ja considerada per l'equip de govern i en estudi per un 

futur.

36 Piscina coberta Piscina per fer esports Excedeix l'import de la partida destinada de 200.000 euros

PROPOSTES NO VÀLIDES (26)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

37 Carpes

Carpes per a festes tant de grans com joves. : Ens comenta que voldria que 

l’ajuntament comprés una carpa (que fos propietat del propi ajuntament, res 

de lloguer). D’aquesta manera, es podrien fer festes cobertes tant a l’estiu 

com a l’hivern. Deixa clar que no es refereix a un tendal, ja que aquest no 

seria útil per no passar fred a l’hivern. Quan se li pregunta sobre les 

dimensions, exposa que estaria bé que tingués una mida que permetés 

encabir a unes 1.000 persones aproximadament. 

No es disposa d'un espai de titularitat municipal on muntar-la de forma 

estable. A l'antiga Cooperativa no podria estar sempre muntada. 

Comprar-la per muntar-la i desmuntar-la cada vegada suposaria una 

despesa poc racional. L'ajuntament té previst la construcció en un futur 

d'un poliesportiu lleuger que cobrirà aquesta necessitat.

38
Circuit de BTT per ús

esportiu i de lleure.

Donada la gran afició al ciclisme de gran part de la població de La Canonja al 

llarg dels anys, seria interessant poder disposar d'un lloc adient per la 

pràctica esportiva al nostre municipi. Un bon lloc podria ser l'antic circuit de 

motocròs, situat al costat de la Rambla de les Garrigues i l'Av Collblanc (entre 

La Canonja i Bonavista). L'espai permet traçar diversos circuits amb diferents 

dificultats ja que té desnivell i espai suficient. Tantsols cal recuperar part de 

l'antic traçat i modificar-lo per fer els diferents circuits i marcar-los amb 

cartells indicatius per nivells. L'espai pot estar obert a tothom amb cartells 

indicatius de les condicions d'us (conducta adequada, ús obligatori de casc, 

etc) i un plànol dels diferents circuits diferenciats per colors, per exemple. La 

zona està integrada al municipi i és de molt fàcil accés.

Són terrenys privats que no són de titularitat municipal, per tant no es 

poden utilitzar. 

40
Control velocidad y residuos 

en el campo

Mi propuesta es la de colocación de badenes en la rambla para reducir la 

velocidad de algunos fitipaldis y colocación de carteles persuasorios en 

cuanto a la suciedad que se vierte en el campo.

Son dues propostes en una, per tant, no compleix els criteris.

PROPOSTES NO VÀLIDES (26)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

41
Construcció Patinòdrom "La 

Canonja"

La Canonja és un poble dinàmic que s’està caracteritzant per una aposta per 

l’esport i la mobilitat, especialment pel que fa a les instal·lacions, Ara hi ha 

l’oportunitat de tornar-lo a fer amb una nova aposta per un esport que està 

creixent moltíssim i que probablement en pocs anys arribarà a ser olímpic, el 

Patinatge de velocitat, es la versió amb rodes del patinatge de velocitat sobre 

gel, modalitat reina dels jocs olímpics d’hivern (comparable a l’atletisme dels 

d’estiu), La construcció d’un patinòdrom (oval de competició de 200m de 

corda) aportaria moltes coses al poble:

• Una opció més d’un esport de patins molt espectacular i amb molta 

projecció.

• Molta visibilitat ja que actualment només existeixen 2 a tota Catalunya. 

Un d’ells no té les mides adequades y l’altre està en mal estat (antic).

• Possibilitat d’ albergar pràcticament cada anys campionats de 

Catalunya, d’Espanya o internacionals, que comportarien beneficis 

econòmics al poble. Com a exemple al territori, tenim el campionat de 

Catalunya de circuit (carrer) que es va organitzar a Reus al 2017.

• Incorporació al poble de nous clubs esportius que ara són a altres 

poblacions properes. A Tarragona hi ha molta afició i tenim esportistes 

destacats, campions/es de Catalunya i fins i tot, d’Espanya, que ara han 

d’entrenar al far de Tarragona o a pistes poliesportives sense les mides 

reglamentaries. De fet, a La Canonja tenim 2 esportistes, La Nicole i la 

Micaela que estan destacant amb pòdiums al màxim nivell de Campionats 

de Catalunya i Lliga Catalana.

La proposta no es pot dur a terme ja que implicaria la compra dels 

terrenys que actualment són privats i, a més, estan subjectes a un futur 

desenvolupament urbanístic segons el POUM vigent.

43

Subvenció per a què les 

entitats s'autoabasteixin de 

dispositius tecnològics

Sovint les entitats tenen mancances de material tecnològic i sovint quan 

es demana a l'Ajuntament, està ocupat perquè hi ha pocs dispositius.  

L'Ajuntament pot obrir una subvenció del 50% (per exemple) per a què les 

entitats “s'autoabasteixin” de dispositius tecnològics com un projector, una 

pantalla, en petit equip de música amb microfonia per als seus actes.

No compleix els criteris que han de tenir les propostes, doncs, no es 

tracta d'una inversió municipal. Les entitats ja reben la seva subvenció 

anual. Tampoc és cert que "sovint" el material està ocupat, si això passa 

és de forma molt esporàdica.

PROPOSTES NO VÀLIDES (26)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

46 Passos elevats

Construir passos elevats a l'alçada de la cruïlla del carrer Marina amb carrer 

Sant Isidre degut a l'alta velocitat que agafen alguns vehicles en aquell tram 

malgrat haver-hi un detector de velocitat.

Els tècnics consideren que les mesures dissuassòries per control de 

trànsit són suficients, tot i que es revisen periòdicament per fer les 

modificacions oportunes o implantar-ne de noves.

54 Autobús
Una parada d'autobús, amb condicions, amb una marquesina, per quan plou 

o fa sol.

La titularitat de les línies d'aquesta parada correspon a la Generalitat de 

Catalunya i la titularitat de la via a l'Estat. Ni la línia, ni la via són de 

titularitat municipal.

55 Autobús Un autobús que ens porti a reus

L'ajuntament no té competències per l'establiment de línies de transport 

interurbanes. A més la proposta tampoc compliria el criteri nú, 7 de les 

bases.

61 Recuperació del mur verd

La part sud del mur verd (1a banda de les fàbriques) està completament 

abandonat, ple d'herbes, han desaparegut els camins... Està molt descuidat. 

Estaria bé també recuperar la zona del baixador de la Canonja, que es 

conservés algun detall, plafó, etc., que en fes memòria.

El manteniment del Mur verd no és una inversió, és despesa de 

manteniment que ja està contemplada al pressupost ordinari de 

l'ajuntament i ja es porta a terme.

68

Paneles informativos para el 

control y la vigilancia de la 

calidad del aire. 

Instalación de paneles informativos en lugares públicos que muestren 

información sobre el grado de calidad del aire con carácter diario y por horas. 

Un panel que ofrezca de manera inmediata datos comprensibles sobre el 

nivel de la calidad del aire del pueblo teniendo en cuenta los contaminantes 

de mayor importancia en Europa: partículas PM10, ozono troposférico, 

monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y sulfuro de 

hidrógeno. En función de los valores que se establezcan unas categorías 

como por ejemplo: muy bueno, bueno, aceptable, malo o muy malo para 

mejor comprensión de la población. 

No disposem d'analitzadors propis, es mirarà de buscar una font 

(Departament de Territori i Sostenibilitat) que ens faciliti les dades per 

compartir-les a les pantalles municipals existents o que s'instal·lin en un 

futur,

69
Netejar el barranc i 

pavimentar
Pavimentació del carrer del serè fins el camí de Reus. 

Les actuacions en aquest barranc són competència de l'Agencia 

Catalana de l'Aigua (ACA).

PROPOSTES NO VÀLIDES (26)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

70 Que haya médicos todo el año
No compleix els criteris, no és una competència municipal. Ho ha de 

solucionar el Departament de Salut de la Generalitat.

73 Sistema de megafonia

Demano la instal·lació d'un sistema de megafonia audible per a tot el poble 

per a poder comunicar quelcom d'importància a tot el poble de manera 

eficient. 

Els tècnics consideren que aquest és un sistema poc adequat als 

moments actuals, encara que es pugui estar utilitzant en municipis molts 

petits. S'ha posat en servei una APP amb un sistema d'avisos i alertes 

que qualsevol ciutadà pot tenir instal·lada al seu mòbil. 

74 "El libro para todos"

Compuesto por frases de las personas que tenemos guardadas y nos 

gustaría compartir con los demás: frases personales o adquiridas de otras 

que tengan un contenido social. Por ejemplo: siempre positivos, nunca 

negativos". Frases de condiciones humanas, de naturaleza, del tiempo, de 

animales, refranes, vivencias, emocionales, sentimentales, etc. Elegir las 

frases más significativas y que quedaran como representativas del pueblo. 

Participación de todas las edades. Tendríamos algo en común, un libro como 

fuente de inspiración, con mucha energía que falta nos hace. 

Tècnica i jurídicament no es pot considerar una actuació corresponent al 

Capítol d'inversions.

PROPOSTES NO VÀLIDES (26)
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PROPOSTES EXISTENTS, PREVISTES O EN EXECUCIÓ (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

1 App poble segur i net
Creació d'una App gratuita per poder comunicar o denunciar situacions 

al poble.

Es una proposta que ja va sortir escollida l'any 2018 i que ja es va posar en 

servei el passat setembre.

3 Arbres  i bancs

Canviar els arbres de la Rambla 15 d'Abril, per uns altres que no deixin 

caure "boletes" al terra. Ara que hi haurà el Centre de dia, realment es 

un perill caminar i trepitjar aquestes boles que cauen, a part de que 

embruten són perilloses al xafar-les i s'ha de tenir en compte que hi 

haurà més gent caminant o passejant, sobre tot gent gran. També 

posar algun banc més per seure's.

El tècnics entenen que és un arbre adequat (està plantat en molts espais de 

molts municipis), tot i que segurament no seria el triat ara. Pel que fa als bancs 

hi ha en estudi un projecte de remodelació integral de tot l'espai i ja es té en 

compte.

6
Substitució dels fanals antics 

i poco eficients a tot el poble

Substitució dels fanals antics del poble, millorant significativament en 

quant a eficiència energètica i seguretat es refereix, carrers ben 

iluminats carrers més segurs, reducció del consum de llum, i reduïr l'alt 

nivell de contaminació lumínica, que ja en tenim prou amb les 

químiques, que pateixen alguns dels nostres carrers dificultant el 

descans i privant d'intimitat a les nostres llars, a banda de donar una 

imatge més homogénea i moderna del municipi, amb un únic mobiliari 

urbà i una única tonalitat de llum.

És un projecte que els serveis tècnics ja tenen en estudi i es durà a terme 

progressivament els propers anys i que supera àmpliament el límit dels 

200.000 €.

8 Parc exercici

Un parc per fer exercici, barres per fer flexions, dominades, peses, 

anelles, taules per fer abdominals...que sigui una mica gran y vàries 

zones per fer exercicis i esport.

Aquesta proposta ja va sortir triada al 2018 i es va executar al Parc del Sector 

Nord (Carrer Concòrdia)

19 Vida i natura

A la plaça de Catalunya una vela perquè s'hi puguin celebrar actes tot 

l'any. i al descampat del costat un parc infantil per als nens amb 

jardinets i flors i que sigui un lloc bonic per poder gaudir del poble. No 

volem un poble tant gris, amb tant de ciment, volem plantes, verd, terra, 

pedres.

Els serveis tècnics ja contemplen un projecte de remodelació integral de la 

plaça pels propers anys i que supera àmpliament el límit dels 200.000 €.
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PROPOSTES EXISTENTS, PREVISTES O EN EXECUCIÓ (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

20 Semáforo sonoro Por invalidez visual solicito semáforo sonoro.
Els serveis tècnics ja ho estaven valorant des de fa un temps i està previst 

executar-ho en breu 

47 Propuesta
Harían falta más papeleras por ejemplo en la zona de sector norte en el 

paseo.

Ja està prevista la instal·lació de papereres a l'Av. Del Sector Nord. 

Periòdicament els serveis municipals revisen i valoren la instal3lació de noves 

papereres. En aquests moments n'hi més de 250 instal·lades a tot el municipi. 

58 Ciclisme
Fer un centre de BTT i Bike trial, per nens,

Es una manera d'apropar als nens a un esport amb tants valors. Salut
Està previst executar-ho en un futur.

65 Lavabo al poliesportiu (bar)
Fer uns lavabos de cara i ulls al poliesportiu (bar) per la gent que arribar 

anar al bar i els lavabos són pèssims

Es va fer una reforma i ampliació dels lavabos de la terrassa del bar del 

Poliesportiu que aquest estiu del 2020 s'han obert al públic.

71 Una llar d'infants nova
Ens agradaria una nova llar d'infants amb espais exteriors i sense 

barreres arquitectòniques. Planta baixa. 

Excedeix el límit de 200.000€. Està previst per l'equip de govern com una 

inversió a fer en aquest mandat.
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

11 Piscina municipal coberta
Adaptacions a la piscina municipals per poder gaudir tot l’any.

Coberta retràctil i climatització. Permetrà tothom gaudir esportivament i fer activitats que millorin la salut
Repeteix la 9

12
Adequació solar a Bisbe Borràs actualment 

fet parking.

Adquisició i adequació del solar afegint elements adicionals al parking (jardineres, elements per nens, 

barana). Retirada I reparació dels desprendiments de fa temps.
Repeteix la 10

16 Espacios Canongins
Adquirir el solar de la calle Bisbe Borràs 19. Podría seguir siendo parking con jardín, mirador, etc. de uso 

público.
Repeteix la 10

21 Semáforo sonoro Solicito semáforo sonoro para minusválidos visuales Repeteix la 20

24
Màquines recicladores a canvi de vals de 

compra

Vàlid als comerços de la Canonja, per potenciar el reciclatge i potenciar i beneficiar als nostres 

comerços. Cada vegada que reciclem sortirà un tiket de la màquina (segons el pes) per gastar  als 

comerços i a final de mes emetran una factura a l'Ajuntament que abonarà al comerç.

La gent de fora vila tindrien que gastar el tiket als comerços de la Canonja.

Repeteix la 13

26 Compra de l'espai de ca forgues Perquè sigui un espai del poble i no es pugui construir allí. Repeteix la 10

28 Ca Forgas Que el ayuntamiento compre el solar de la calle Bisbe Borras, 19 (antes Ca Forgas) Repeteix la 10

29 Plaza de la o
Quitar la estructura de la entrada que actualmente tiene el refugio en la Plaza de la O y dejarlo con 

placas al igual que la salida.
Repeteix la 15

PROPOSTES REPETIDES (24)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

32
Màquines recicladores a canvi de vals per 

promocionar el comerç de proximitat

Objectiu: potenciar el reciclatge i les compres als comerços de la Canonja.

Cada vegada que posem material reciclat dintre d'aquestes màquines ens donarà un tiquet/val per pes i 

poder anar a canviar-lo a les tendes de la Canonja. Els comerços a final de mes faran una factura a 

l'Ajuntament que tindria que ser abonada al comerç que l'ha presentat. Consistiria en fer uns trams per 

pes i a partir d'allí uns tiquets de descompte.

Repeteix la 13

33 Reducció de l'IBI

Actualment s'està pagant un IBI superior al que tocaria per la categoria de poble,

Una ajuda per a tots els ciutadans del poble que cada anys contribueixin amb el pagament dels 

impostos. Seria reduir el 5% del IBI.

Repeteix la 14

34
Màquines recicladores a canvi de vals per 

promocionar el comerç de proximitat

Objectiu: potenciar el reciclatge i les compres en els comerços de la Canonja.

Procediment: cada vegada que posem material reciclat dins d'aquestes màquines ens donarà un 

tiquet/val per pes i poder anar a canviar-ho a les tendes de la Canonja. Els comerços al final de mes 

faran factura a l'Ajuntament. Consistiria en fer uns trams per pes i a partir d'allí uns tiquets de 

descomptes.

Repeteix la 13

35 Reducció de l’BI
Actualment s'està pagant un IBI per habitatge i seria interessant com ajuda als ciutadans del poble fer 

una reducció del 25% al 2,5% de l'IBI per habitatge.
Repeteix la 14

39 Piscina todo el año Mi propuesta es el cierre de la piscina municipal para poderla utilizar todo tipo año Repeteix la 9

48 Descalcificador en la red municipal Instalación de un sistema anti cal en la red de abastecimiento municipal Repeteix la 27

51
Zona verda i parc esportiu ecologic devant 

del carrer Bisbe Borras 19

L'actual pàrquing del carrer Bisbe Borràs 19 està en molt mal estat i amb els murs que donen al Parc 

dels Pins de Ca Forgues que s’han esfondrat per les pluges i no s'ha arreglat per la propietat.

Seria interessant que l'ajuntament el pogués comprar per realitzar un espai públic sense cotxes i d'acord 

amb l'ideal ecològic de zona verda urbana.  

La proposta passaria per realitzar una petita zona verda i mirador a les muntanyes de Prades i 

completada per un parc esportiu diürn com es mostra a les imatges adjuntes

Repeteix la 10

PROPOSTES REPETIDES (24)
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PROPOSTES REPETIDES (24)
N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

52 Parc esportiu i zona verda Eliminar el pàrquing de cotxes en la zona residencial del casc antic i posar un mirador i parc esportiu Repeteix la 10

56 Cartelleres municipals per les entitats

Unes cartelleres municipals del mateix estil que es troben al costat de l'escola i a la rambla de les 

garrigues però en aquest cas per a que les entitats puguin donar a conèixer les seves activitats i actes. 

Cartelleres grans i fixes a diferents punts de la Canonja.

Repeteix la 42

57 Descalcificadora per tot el poble Instal.lacio estació descalcificadora de aigua per tot el poble. Repeteix la 27

59 Centro de btt circuito Centro de Btt circuito zona antigua zona de circuito motocros Repeteix la 58

60
Adquisició i adequació del solar de Ca 

Forgues

El solar de l'antiga Ca Forgues pot ser un lloc que ben arranjat, podria donar un bon servei a veïns i 

veïnes com a pàrquing i també pel actes que es fan a la parròquia. També es podria complementar fent 

tot al voltant una zona enjardinada que posés una mica de verd a la zona i també serviria de mirador.

Repeteix la 10

62
Adquisició solar Bisbe Borrás, abans Ca 

Forgues

El solar pot donar servei als veïns, com a pàrquing i pels actes que es fan a l'església. Es podria 

enjardinar tot el voltant i completar amb un mirador.
Repeteix la 10

63
Adquisició solar Bisbe Borràs, abans Ca 

Forgues

El solar pot donar servei als veïns, com a pàrquing i pels actes que es fan a l'església. Es podria 

enjardinar tot el voltant i completar amb un mirador.
Repeteix la 10

64 Màquines expenedores de reciclatge
Màquines de reciclatge que d'una manera et donin cèntims o vals per canviar per compres a les botigues 

del poble.
Repeteix la 13

72
Pavimentació del carrer del serè fins el 

camí de Reus. 
Pavimentar el barranc. Repeteix la 69
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