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PROPOSTES VÀLIDES (12)
COST

OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA
PROPOSTA PER A
LA FASE DE
VOTACIONS

200.000 €

Execució d'un carrer en
plataforma única des del
carrer Nou fins al carrer Sant
Antoni.

Fer el carrer Sol de
plataforma única

8

Millorar i fer un
manteniment de l'Anella
Verda

Millorar i fer un manteniment de la zona Anella Verda. Fer un
camí que sigui transitable per corredores, caminants i ciclistes.
En temps de coronavirus, ha sigut essencial per espais de lleure i
de passeig per als veïns. A la zona del camí que toca a Bonavista
hi han molts excrements de gossos i moltes pedres q dificulten el
caminar o córrer. On es pugui, delimitar-ho amb baranes de fusta
i paviment tipus carril bici, posar algun banc o font d'aigua.

80.000 €

Es tractarà de millorar alguna
de les zones com la que toca
a Bonavista, i reforçant
senyalitzacions i millores de
ferm on calgui.

Millorar i mantenir
l’Anella Verda

10

Parque de la tirolina

Alguna zona habilitada con un poco de sombra

35.000 €

Es tracta d'instal·lar una vela
que proporcioni ombra en
diferents zones del parc.

Ombra al Parc de les
Dues Hortes

Sistema enrotllable
motoritzat xarxes
protecció poliesportiu

Elements de cartellera
municipal

N

7

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

Carrer Sol peatonal

Arreglar el carrer del Sol i fer-ho peatonal, al mateix nivell
carretera i acera (al igual que esta el carrer Nou i Versalles) és un
carrer transitat on les dues aceres son estretes.

28

Xarxa protecció
poliesportiu

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

35.000 €

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

32

Cartelleria municipal

Plaques d'acer en diferents indrets estratègics i concorreguts del
poble amb la funció de cartellera municipal per tal que les entitats
i empreses de la Canonja puguin penjar cartells informatius.

15.000 €

Instal·lar 4 elements (tòtems)
cilíndrics informatius en
diferents ubicacions del poble

3

PROPOSTES VÀLIDES (12)
COST

OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA
PROPOSTA PER A
LA FASE DE
VOTACIONS

A la Plaça Ernest Lluch hi ha una estructura de jocs per infants i
adolescents que no rep ombra de cap arbre i a l'estiu fa que hi
faci molta calor. Es tractaria de muntar uns màstils i unes veles
per fer-hi ombra

50.000 €

Contempla una estructura
amb veles a la zona on ja es
va instal·lar el joc per a
preadolescents

Ombra a la zona de
jocs de la plaça Ernest
Lluch

Tenim un Skate parc fantàstic que només té un petit ""però"", no
té cap zona d'ombra sobre tot pels pares i mares que resten allí
mentre els seus fills fan activitat. Caldria muntar una estructura
amb veles, tendals o altre material que es cregui oportú, per
crear una àrea d'ombra a la zona on ja hi han instal·lats els
bancs.

10.000 €

Contempla la instal·lació de 6
pals amb teles orgàniques per
generar ombra.

Ombra a l’skate parc

12.000 €

Es tracta d'instal·lar diferents
càmeres de regulació
semafòrica en els dos
encreuaments, el del carrer
Masricart amb Bassa Fonda, i
el del carrer Escultor
Martorell, amb Carrasco i
Formiguera.

Semàfors intel·ligents
en diferents
encreuaments

N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

36

Tendals per fer ombra al
joc infantil de la plaça
Ernest Lluch

Tendal per fer ombra a
l'skate parc

37

Semàfors intel·ligents

44

4

Proposo posar semàfors intel·ligents a l'encreuament del centre
del poble i més concretament al Carrer Bassa Fonda, C
Masricart, Plaça del Castell i Av. Carrasco i Formiguera. Aquest
semàfor ha de ser per vianants i vehicles.

PROPOSTES VÀLIDES (12)
N

47

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

Entrada a la Canonja per
avinguda de la Florida

La rotonda que está en la entrada principal del pueblo por Av la
Florida está muy fea y en nada te hace pensar que entras en La
Canonja, en cambio entrando por Bonavista está decorado con el
escudo del pueblo y entrando por la nacional están las letras bien
grandes con el nombre de LA CANONJA

OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA
PROPOSTA PER A
LA FASE DE
VOTACIONS

60.000 €

Enjardinar la rotonda i disseny
i instal·lació de lletres
anunciant el nom de la
Canonja.

Millora de l’entrada a
la Canonja per
l’avinguda de la
Florida

70.000 €

Millora i renovació del Parc
del carrer Tramuntana amb
instal·lació de nous jocs,
paviments tous i noves zones
d'ombra.

Renovació i millora del
parc del carrer
Tramuntana

Pantalla digital a la llar
d’infants

Reforç il·luminació
zona comuna del
Castell de Masricart

COST

48

Arreglar parc Carrer
tramuntana

Arreglar el parque infantil situado en la calle Tramuntana-Av la
Florida

63

Pantallas digitales en la
llar d'infants

Pantallas digitales para adaptar el centro a las nuevas
tecnologías y así que los más peques puedan iniciarse y disfrutar
de otro método de aprendizaje.

2.000 €

D'acord amb la direcció del
Centre, es proposa
l'adquisició d'una pantalla
digital per a la sala d'ús comú.

64

Il·luminació Castell
Masricart

Caldria actualitzar la il·luminació de l'entrada antiga del Castell
(zona wc i escales). Hi ha poca intensitat i no llueix el que hauria
de lluir.

5.000 €

Es contempla el reforç de la
il·luminació de l‘espai.

5

PROPOSTES NO VÀLIDES (39)
N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

1

Instal·lació de plaques
solars als edificis i
equipaments municipals

Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a tots els edificis i
equipaments municipals on sigui tècnicament possible, per tal de
generar energia elèctrica i garantir el màxim autoconsum d'energia
renovable de l'Ajuntament. Es proposa que el projecte s'impulsi a
través de la creació d'una Comunitat Energètica Local.

L'Ajuntament està treballant, junt amb la Diputació de Tarragona,
en l'elaboració d'un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima
(PAESC), la planificació energètica per contribuir a reduir el canvi
climàtic, i millorar la seva resiliència. En base a aquests treballs es
podran prendre accions en la línia de la proposta.

2

Se podría hablar con las fábricas y con su hallada montar placas
solares en todos los tejados que ahí con el beneficio para todos los
Mejorar el ámbito personal habitantes del pueblo
de la gente de la Canonja Y benefició también para las fábricas por qué todo lo que no consume
las casas podría ser para ellas y un beneficio para el pueblo en medio
ambiente

No és una inversió

4

Asfaltado

Asfaltar el parquin de al lado el CAP

El terreny no és de titularitat pública, sinó privada, per tant no s'hi
pot actuar.

5

Reis

Cultura gratuïta per als canongins. Tallers o esdeveniments
subvencionats de cuina, dansa, teatre, cinema, lectura, historia, humor, No és una inversió
pintura, mitologia, esport, filosofia, poesia (etc)

6

Intercambi cultural

Xerrades interdisciplinars per a joves i adults per tractar conceptes com
la empatia, la sexualitat, l’assertivitat, la salut mental, l’intercanvi
No és una inversió
generacional…

9

Piscina

Una piscina climatizada para el pueblo, nos iría genial para cursillos y
para el deporte

El cost de la inversió supera els 200,000 €, a més suposaria un
elevat cost de manteniment.

11

Descalcificadora

Instalación de una descalcificadora colectiva, para solucionar el
problema de la cal en el pueblo

Segons un estudi del cost fet per EMATSA, l'import de l'actuació
excedeix el topall de 200.000 €, a més de suposar un elevat cost
de manteniment.

6

PROPOSTES NO VÀLIDES (39)
N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

12

La Marató de La Canonja

Programació cultural-esportiva amb objectiu solidari.

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

13

Taller de música i art urbà

Tallers de música i art urbà per a joves i adults.

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

14

Cavalcada

Ajut destinat a la millora de la cavalcada de ses Majestats els Reis
d’Orient

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

15

La veu del poble

Creació d’un espai d’intercanvi on els canongins puguin fer pluja
d’idees per exposar necessitats del poble i es puguin destinar petites
inversions al llarg de l’any (Propostes per nens, tercera edat en
companyia, joventut activa).

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

16

Salut mental

Accés a psicòlegs i educació en salut mental per a joves i adults.

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió,
ni competència municipal.

17

Fem Poble

Diades populars al llarg de l’any: Surt a la fresca, calçotada popular,
plantació d’arbres, recollida de brossa, concerts, excursions
subvencionades.

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

18

La Boella per als
Canongins

Col·laboració amb la Boella per tal que els canongins tinguin
descompte al restaurant, ja que malgrat ser a prop nostre, la gent del
poble no el coneix.

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

19

Ciència

Creació d’un espai per al desenvolupament científic.

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. L’ajuntament ha
signat recentment diferents convenis amb instituts científics per
promoure activitats relacionades amb el desenvolupament científic.

Educació a La Canonja

Recuperem el potencial del institut Collblanc fent jornades amb antics
alumnes, formacions subvencionades a alumnes, abordant els reptes
que es presentin amb més personal i aconseguint mantenir els estudia
del jovent al poble.

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

20

7

PROPOSTES NO VÀLIDES (39)
N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

21

Beques

Creació de beques per a estudiants-artistes-esportistes, joves o adults,
La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió
per a recolzar carreres professionals interdisciplinaris.

24

A altres poblacions com Alcover, l'ajuntament està amb contacte amb
voluntaris del poble facilitant carnets d'alimentadors de colònies felines,
i facilitant gàbies de captura i pagant esterilitzacions dels gats de les
colònies del poble.
Al nostre poble tenim varies colònies de gats molt nombroses, i els
veïns tenim que conviure amb sorolls, veure gats atropellats i criant
indiscriminadament.
Si es facilités ajuda podria obrir-se llista de voluntaris, i si l'ajuntament
Control colònies felines del
arriba a algun acord amb algun veterinari per esterilitzar aquests gats,
poble
facilitant gàbies de captura i transportins els voluntaris que es presentin
podrien ajudar a capturar aquests gats i així en pocs anys tindríem les
colònies controlades i evitaríem la sobrepoblació de gats i evitaríem
molèsties als veïns.
També es podrien habilitar llocs específics on es permeti alimentar en
aquestes colònies i així s'evitaria que la gent tiri brutícia amb l'excusa
de que es menjar pels gats, i tindríem el poble més nets i amb menys
mals olors.

27

Grada poliesportiu

8

Instal·lació seients monobloc de plàstic amb respatller alt al
poliesportiu

MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

No és únicament una inversió, es tracta més aviat d’un servei on
caldria contractar personal i arribar a acords amb alguna entitat i
atorgar-li una subvenció. Fa uns anys hi havia una entitat que s'hi
dedicava i rebia subvenció de l’Ajuntament, però en aquest
moments no està operativa. Si fos a través de persones
voluntàries, primer caldria saber segur que n'hi ha de disponibles i
si estan disposades a organitzar-se.

La grada del poliesportiu presenta una estètica i funcionalitat
d'acord amb la resta de revestiments del pavelló, i segons el
projecte original de l'edifici. La col·locació dels seients proposats
comportaria l'eliminació del seient actual de fusta, fet que alteraria
aquesta unitat que l'arquitecte redactor del projecte va voler donarli.

PROPOSTES NO VÀLIDES (39)
N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

29

Videomarcador led gran
format al poliesportiu

Instal·lació de videomarcador de tecnologia led ( gran format ) al
poliesportiu. La instal·lació d'aquest tipus de dispositiu oferiria la
possibilitat de retransmetre activitats, esdeveniments locals, concerts
audiovisuals, promoció d'entitats, promoció d'activitats municipals,
marcador esportiu,...).

El marcador actual funciona perfectament, i per tant no es
considera necessari ara per ara la seva substitució per criteris
d'eficiència econòmica.

30

Paviment poliesportiu

Renovar el paviment actual per un de nou, sintètic rígid.

El paviment actual no es troba deteriorat en relació a l'ús majoritari
que es dóna a la pista. El seu període d'amortització no està
esgotat.

33

Vacuna!!

Propongo que el ayuntamiento vacune a todos los jóvenes del pueblo,
ya que la mayoría no tienen cita debido a la gran demanda de
vacunación que hay en Tarragona para jóvenes

Manca dades de contacte. Aquesta actuació no la pot fer
l'ajuntament, doncs no té competències en aquesta matèria ni
autorització del Departament de Salut per fer-ho.

34

Piscina

Piscina para todo el año

Manca dades de contacte. Repeteix la proposta 9

9

PROPOSTES NO VÀLIDES (39)
N

35

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

Instal·lació de
plaques solars foto
voltaiques a les
cobertes de l’edifici
de l’escola

El grup impulsor d’escola verda va participar en un FÒRUM D’ESCOLES VERDES el proppassat 1 de
juny. L’alumnat va presentar un anunci on aglutinaven totes les petites accions que realitzem a l’escola
amb l’objectiu d’alentir el CANVI CLIMÀTIC. Va treballar/representar l’explicació del CANVI CLIMÀTIC.
Va definir el nostre PLA D’ACCIÓ D’ESCOLES VERDES per al proper curs 21-22: Presentar aquesta
proposta a l’Ajuntament de La Canonja via els PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 21-22.La Terra té
4600 milions d’anys. al llarg dels anys ha patit MOLTS CANVIS DE TEMPERATURA. La seva
temperatura ha pujat i ha baixat en moltes ocasions, això significa que ha patit molts CANVIS
CLIMÀTICS. Fins ara els canvis climàtics eren provocats per fenòmens naturals (erupcions dels volcans,
impacte dels meteorits com el que va eliminar als dinosaures....).I què fa que el d’ara sigui diferent???
doncs que El d’ara és el 1r canvi climàtic que provoquem nosaltres els humans... I què està passant?
Per entendre-ho hem de saber com funciona L’EFECTE HIVERNACLE. Al voltant del nostre planeta hi
ha 1 capa que s’anomena atmosfera i aquesta està formada per diferents gasos provinents de la natura,
sobretot: nitrogen, oxigen i argó i molts d’altres (vapor d’aigua, diòxid de carboni, metà ,òxid de nitrogen i
ozó). L’atmosfera ens protegeix, deixa passar la llum del sol i en conserva una part de la calor, manté el
planeta a una temperatura d’uns 15 º.Gràcies a això la terra té: plantes , animals de tota mena i
persones. El problema ha aparegut quan els humans hem començat a cremar combustibles fòssils com
el petroli o el carbó. Aquests combustibles fòssils serveixen per fer funcionar: fàbriques, cotxes, vaixells i
avions. El fum que alliberen s’acumula a l’atmosfera i no deixa escapar els raigs del sol que queden
atrapats a la superfície de la terra i n’augmenten la temperatura, és l’anomenat ESCALFAMENT
GLOBAL. Els experts del canvi climàtic han previst que si tot continua al mateix ritme la temperatura a
finals del segle xxi pujarà 4,6 graus. Això canviaria i molt la vida a la terra per frenar el canvi climàtic.
175 països van signar l’ACORD DE PARÍS al 2015, aquest acord exigeix als governs que redueixin les
seves emissions de gasos que contaminen però la realitat és que cap país està fent bé els deures.
L’ESCOLA LA CANONJA es planteja un nou repte que contribueixi a frenar aquest maleït canvi
climàtic....Us preguntareu.... què podem fer nosaltres??? doncs lluitar per l’estalvi energètic i promoure
energies renovables. Actualment de les temàtiques que causen el canvi climàtic, a l’escola possibilitem i
fomentem: la recollida selectiva (papereres grogues, blaves i grises + recollida de taps i piles).La
reducció de residus ( possibilitem ampolla d’aigua reutilitzable + carmanyola + programa de reutilització
de llibres + utilització de l’e-mail per fer arribar les circulars a les famílies).Programa de fruita , llet
escolar i treball de l’hort ( consum d’aliments de proximitat).El consum de l’aigua de l’aixeta. La mobilitat
sostenible ( aparcament bicicletes i patinets)

Primer s'ha de fer la rehabilitació de les cobertes.
S'està treballant el projecte de rehabilitació de les
façanes i cobertes, del que ja s'ha fet la seva
aprovació inicial, que contempla una millora
important pel que fa a l'aïllament tèrmic. La
instal·lació de plaques fotovoltaiques seria una
actuació a estudiar un cop s'hagi realitzat la
reforma de façanes i terrasses. Per altra banda,
l'Ajuntament està treballant, junt amb la Diputació
de Tarragona, en l'elaboració d'un Pla d'Acció per a
l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), la
planificació energètica per contribuir a reduir el
canvi climàtic, i millorar la seva resiliència. En base
a aquests treballs es podran prendre accions en la
línia de la proposta.
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PROPOSTES NO VÀLIDES (39)
N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

38

Residencia para personas
mayores

Porque creo que cada pueblo la tiene

El seu cost excedeix el 200.000 € de la partida del procés

40

Camp de futbol

En aquest moments no es disposa dels espais adequats de
Construir un altre camp de futbol sala*/handbol/basquet perquè amb un
titularitat municipal, ni de qualificació urbanística per a dur a terme
de sol es insuficient.
aquesta instal·lació.

Asfaltar parquin arena

Mi propuesta seria asfaltar y dibujar líneas en el párquines de tierra
que hay en la avenida Collblanc. Hay mucha gente que aparca mal y
pasea los perros por allí.

L'ús d'aparcament dissuasiu d'aquest solar és provisional, doncs
està qualificat com a sol urbà destinat a la construcció d'habitatges.
No és possible la realització d'una actuació d'aquest tipus que ho
consolidés com aparcament. Els serveis tècnics estudiaran la
realització d'alguna actuació que millori l'estat actual.

45

Pub per la joventut

Ens pensàvem que al fer les obres de l'Orfeó, tindria la joventut del
poble un Pub, però veient que no és així, algun local o a la cooperativa
que l'ajuntament tingui o l'hora de quan es faci el projecte del Casino
que es faci un espai per muntar un pub que després es doni en
concessió com el bar de l'Orfeó o del poli... Perquè el jovent del poble
tingui un lloc on ballar, beure i passar una bona estona, com vam tenir
nosaltres al pub Orfeó.(DESCRIPCIÓ PROPOSTA INICIAL SENSE
DADES) En algun local q sigui del ajuntament muntar un pub per el
jovent igual com esta el bar del poli o estarà al bar de l orfeó. Q es doni
després en concessió, per a que el jovent no marxi del poble i tingui on
lloc on ballar i fer germanor, com nosaltres vam tenir quan érem
adolescents.

No és competència dels ajuntaments habilitar ni gestionar locals
d'oci nocturn. Cap dels espais actuals de titularitat municipal
reuneix les condicions adequades per licitar la concessió d'un
servei d'aquestes característiques.

51

Plantes aromàtiques i
arbustos

Posar-ne als parterres de les Rambles Garrigues i Collblanc, i a les
No és una inversió
jardineres de la plaça de l'església. És un bé olfàctic i visual per tothom

42
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N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

52

Escultura la dona
canongina

L'Ajuntament està en converses amb el Centre d'Estudis
Crear un concurs públic per ambientar i decorar una part del poble amb Canongins per a la realització d'un projecte d'instal·lació d'una
una escultura * la dona canongina*
reproducció a escala real de l'obra "La Banyista" de l'escultor
Salvador Martorell que compliria amb l'objectiu.

53

Creació d'una sala
d'activació/gimnàs al
Camp de futbol

Tancament de la zona de gespa del costat de les oficines del camp de
futbol, per tal de sumar un imprescindible espai més de Treball, que
doni un servei de Qualitat als més de 20 equips de futbol del poble,
amb certa maquinària o material de Treball.

El tancament d'una zona d'entrenament suposa la construcció de
la prolongació de l'edifici existent, fet que comporta una despesa
superior als 200.000 €.

Creació de pistes de pàdel

Creació de pistes de pàdel (Indoor/Outdoor) a La Canonja

L'espai proposat no reuneix, avui per avui, les condicions per a dur
a terme aquesta instal·lació. L'Ajuntament té la intenció de dur a
terme aquesta actuació en el moment que es disposi dels terrenys
adequats.

Reconocimiento a los
antiguos comercios de la
Canonja

Al reconocimiento, que hizo historia al comercio del pueblo. Se coloca
una placa en cada comercio, en la pared, que ya haya cerrado por
jubilación o por otro tipo de cierre que haya habido. Unos de los
comercios por ejemplo , Bar Parra , que ahora es Muebles de
Cocina.(Adjunto Foto). Es colocar al lado de la pared una placa
identificativa que ponga , "Bar Parra- año xxxx" . Como así también, si
fuera posible , un diploma al reconocimiento o a la labor empresarial
hacia al comercio del pueblo. (En caso que estuviera entre nosotros o
algún familiar). También por ejemplo , la Cooperativa de la Canonja ,
que ahora son edificios .Colocar una placa en la pared que ahí hubo
una cooperativa del pueblo y el año. O la famosa Churreria del pueblo
(Pili).

Els serveis tècnics no recomanen aquesta actuació doncs afecta a
bens de titularitat privada i s'hauria de comptar amb el permís dels
seus propietaris, la qual cosa dificultaria la seva realització.

54

55

12

MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

PROPOSTES NO VÀLIDES (39)
N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

56

Sopars de terror a la
fresca

Sopars temàtics a la fresca amb animació de terror. Animacions
temàtiques: vampirs, zoombis, doctors i pacients. Possibilitat de
teatrelització. Funeral Cabaret.

No és una inversió

57

Animació nadalenca

Elfos de nadal surten a repartir caramels per Nadal. Animació de
carrer. EFE-C Producciones

No és una inversió

58

Survival zoombie el castell

Experiència de supervivència al Castell Masricart, amb grups, proves,
acxtivitast... Funeral Cabaret

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

59

Passatge del terro al
castell

A l'estiu o per halloween o per festes. Passatge de terror al Castell
Masricart.

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió

60

Event de halloween funeral cabaret

Un passatge del terror, una experiència de supervivència, , sopars
espectacle...

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes. No és una inversió.
Repteix les propostes 56, 58 i 59

61

Fotomaton més animació

Fotomató soy Patata i animació amb Poppy de la pel·lícula Trolls de
Dreamworks. Impressions il·limitades i música. Diversió per petits i
grans. EFE-C Producciones

La mateixa persona ha fet més de 2 propostes
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PROPOSTES EXISTENTS, PREVISTES O EN EXECUCIÓ (7)
N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

OBSERVACIONS

3

Badenes

Colocación de badenes en calles de mucho tráfico. Avinguda les
Garrigues. Pasan los coches a muchísima velocidad

Amb motiu de l'entrada en vigor del límit de velocitat a 30 Km./h. a tot el
casc urbà, els tècnics d'urbanisme i la Guàrdia municipal estan ultimant
un estudi per a la instal·lació en diversos punts de sistemes de reducció
de velocitat.

31

Hotel d'entitats

Destinar uns espais per a les entitats on cada entitat tingui la seva
L’ajuntament té previst habilitar espais amb aquesta finalitat de cara al
sala segons el seu número de socis i ús que n'hagi de fer, per
2022
poder-se reunir i poder guardar material.

39

Poliesportiu

Arranjar les goteres i posar grades més còmodes

La primera proposta s’ha executat aquest estiu passat. La segona està
repetida a la 27.

41

Avinguda Collblanc

Mi propuesta es que pongan unos resaltos en la avenida
Collblanc (ramblita pequeña) ya que pasan coches a gran
velocidad y derrapando, hay un bar, una escuela y muchos niños
jugando y cualquier día se van a llevar a alguien.

Amb motiu de l'entrada en vigor del límit de velocitat a 30 Km./h. a tot el
casc urbà, els tècnics d'urbanisme i la Guàrdia municipal estan ultimant
un estudi per a la instal·lació de diversos sistemes de reducció de
velocitat.

46

Fuente acuática con chorros verticales que se activan y
desactivan sobre una plataforma que drena el agua. Sería ideal
Fuente acuática y lumínica para el verano para que jueguen los niños. En una buena
ubicación, con bancos para los mayores y árboles alrededor. Si
alcanza el presupuesto: mesas + bancos, juegos...

49

Condicionament pipican
Camí de la Coma

Les mascotes porten mesos gaudint del nou pipican del camí de
la coma, tot i així hi ha coses a millorar: els bancs estan al costat
de les papereres, que quan estan plenes no es pot seure de la
pudor que desprenen, s’hauria de canviar la distància dels bancs
o papereres. I molt important, que hi hagi una font perquè les
mascotes puguin beure com tenen a la resta de pipicans.

50

Aprofitament d'espais

El Parc dels Pins es un bon lloc per passar bones estones. Les
instal·lacions pels més petits es podrien millorar i ampliar.
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En la remodelació prevista i en fase d'estudi de la Rambla 15 d'Abril,
està prevista la instal·lació d'una font lluminosa, enjardinament i
mobiliari urbà divers.

La font ja s’ha instal·lat. Es mirarà de moure les papereres.

Proposta guanyadora de l'edició de l’any passat que s’executarà en breu

PROPOSTES REPETIDES (6)
N

TÍTOL

DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT

OBSERVACIONS

22

Piscina coberta

Una piscina cubierta

Repeteix la proposta 9

23

Carrer del sol

Queremos una calle peatonal

Repeteix la proposta 7

25

Piscina

Cubrir piscina

Repeteix la proposta 9

26

Carrer del Sol peatonal

Siguiendo la línea de las calles Nou y Versalles, hacer peatonal la calle del Sol

Repeteix la proposta 7

43

Poner resaltos en avenida Collblanc

Resaltos en la avenida Collblanc. Pasan coches a gran velocidad y haciendo derrapes. En el
paseo hay niños, escuela y un bar.

Repeteix la proposta 41

62

Sombras en parques infantiles

Buscar una solución para poder disfrutar de los parques infantiles en verano ya que las altas
temperaturas y la falta de sombra, lo hacen imposible.

Repeteix i es concreta més a
les propostes 9, 36 i 37
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MOLTES GRÀCIES
PER LA VOSTRA
PARTICIPACIÓ
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