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PROPOSTES VÀLIDES (7)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 
PROPOSTA PER A 
LA FASE DE 
VOTACIONS

5
Sistema motoritzat per 
xarxes de protecció  
poliesportiu

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

55.000 € 

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

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

12 Bancos de energía solar

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

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

Bancs alimentats per 
energia solar

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

35.000 € 

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

Semàfors al terra per 
millorar la seguretat 
dels vianants

31 Vallas de separacion

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

60.000 € 

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

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

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

10.000 € 

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

Minideixalleries de 
residus de petit format
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PROPOSTES VÀLIDES (7)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 
PROPOSTA PER A 
LA FASE DE 
VOTACIONS

51 Lavabos publics
lavabos públics autorentat 24 h a diferents llocs del poble i que 
també sigui per a minusvàlids

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

Lavabos públics 
autorrentables

57
Instal.lació parc de 
calistenia.

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

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

Parc de calistènia a la 
zona sud del poble
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PROPOSTES NO VÀLIDES (37)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

2 Más zonas verdes Mas zona verde en los alrededores del cap de La Canonja
Els terrenys no són de titularitat municipal, per tant no es pot fer 
aquest tipus d'actuació

4
Restauració i nou vestuari 
dels Gegants de l'Orfeó 
Canongí.

Restauració dels caps i les mans dels gegants de l'Orfeó, així com la 
confecció d'un nou vestuari per tal de conmemorar el 35è aniversari 
(1988-2023) dels gegants Bià i Esperança, els primers elements de 
cultura popular que encara avui dia continuen sortint per la Festa Major 
del municipi.

No és competència municipal, atés que els gegants de l'Orfeó són 
de titularitat privada, no municipal.

6 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 pista. El seu període d'amortització no està esgotat.

7 Piscina cubierta Piscina cubierta en el pueblo Supera la partida econòmica del procés

11 Zona verde
Me gustaría que en la Canonja dispusiéramos de plazas con zonas de 
césped  y alguna fuente bonita en definitiva una plaza bonita al igual que 
en otros pueblos como Villaseca por ejemplo

No és una proposta concreta i que es pugui avaluar tal i com 
estableix el criteri 4 de les bases

15 Pista de padel Pistes de padel
No es disposa actualment de cap sòl de titularitat pública apte per 
aquesta activitat.

17 La Canonja Green
Fomentar l’us de la bicicleta mitjançant la creació de carrils bici dins i 
fora del poble. Impulsar aquest mitjà de transport amb convenís per 
adquirir-les.

No compleix el criteri 4 de les bases, al no ser concreta i ni 
avaluable econòmicament

18 Mas seguridad Ampliar las patrullas del cuerpo de vigilancia municipal No és inversió (criteri 5 de les bases)

20
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 retransmetreactivitats, esdeveniments locals, concerts 
audiovisuals, promoció d'entitats, promoció d'activitats municipals, 
marcador esportiu,.. Cost aproximat 20.000€

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

21 Graderies supletories
joc de graderies transportables, de facil almacenatge donat que 
plegades ocupen poc espai. Millorará accés del públic en petits 
esdeveniments esportius, espectacles culturals,

No es considera necessari, doncs l'aforament del poliesportiu 
normalment no es supera.
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PROPOSTES NO VÀLIDES (37)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

22 Augmentar neteja del poble

El poble està brut! Cal netejar més La Canonja ha crescut i la gent cada 
vegada és més incívica.Jo em faig farts de plegar cervesses de terra i 
de llençar-les a la paperera.
Crec que caldria conscienciar als ciutadans de mantenir la Canonja 
neta.Fer alguna campanya.

Aquesta actuació no compleix els criteris d'una inversió (criteri 5 de 
les bases). Periòdicament es fan campanyes de conscienciació. 
Concretament, en els darrers mesos se'n ha dut a terme una, per 
tots el domicilis de la Canonja, de recollida de fracció orgànica.

23 Glorieta sector norte
Construir una glorieta de acceso al sector norte en el cruce de barri nou 
para mejorar la circulación de vehículos minimizando la velocidad en 
ese cruce y mejorando el acceso y salida del sector norte.

Es tracta d'un projecte que està en estudi, però de moment no es 
pot executar perquè afecta un Polígon Urbanístic d'iniciativa privada.

27 Pista polivalent amb taulada
Pista polivalent oberta pero amb taulada. Per exemple, la pista que hi ha 
a la plaça Ernest Lluc que s’hi poses una coberta per tot l’any. On els 
infants i joves puguessin estar-hi encara que plogues o fes sol.

Supera els 200.000 € amb que està dotada la partida econòmica del 
procés

28 decalcificador
creo seria muy necesaria una descalcificadora para el pueblo, por el 
exceso de cal en el agua

Segons un estudi del pressupost fet per EMATSA, el cost de 
l'actuació excediria el topall de 200.000 €

32 Árboles ornamentales.
Cambiar los arboles del tipo JACARANDA por otros que den sombra y 
ensucien menos las calles y los vehículos estacionados. Así como por el 
exceso de pulgón.

A les Rambles Garrigues i Collblanc s'hi combinen actualment la 
Tipuana Tipus (de flor groga) i la Xicaranda (flor lila). S'han observat 
i aquests arbres no presenten cap malaltia, deformitat o patologia 
que justifiqui la seva eliminació

35
Espai d’exposició pels 
elements del seguici

Habilitar un espai suficientment gran per poder guardar-hi (i a la vegada 
exposar-hi) els elements del seguici popular canongí. El lloc estaria 
dotat de cartells explicatius per a cada element, i així poder obrir-ho al 
poble

No es disposa actualment de cap edifici o instal·lació que compleixi 
els requisits necessaris.

36
Libros reutilizables instituto 
Coll Blanc

Realizar una inversión en libros para el Institut Coll Blanc como ya se 
hace en el Colegi de la Canonja para la reutilización de los libros de 
texto por los alumnos un coste mínimo para las familias.

Es tractaria d'una actuació que no és competència municipal, a 
primària és la pròpia escola la que ho gestiona. Des de l'ajuntament 
ja es va implementar, des de fa temps, una línia de subvencions per 
sufragar les despeses de llibres i material escolar.
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PROPOSTES NO VÀLIDES (37)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

37 SECTOR NORTE

Expongo: Que se arregle el camino que comunica a la Canonja con 
Bonavista (exactament el barrio de Buenos Aires) y que lo pongan en 
doble sentido como mínimo para los vecinos del Sector Norte. También 
queremos badenes en Calle Concordia para que los coches y autobuses 
minoricen la marcha ya que se trata de una zona infantil y hay niños. 
Solicito: Badenes Calle Concordia y señalizacion doble sentido para los 
vecinos en el camino que comunica el Sector Norte con Buenos Aires. 
Saludos

Es tracta d'un vial lateral de l'autovia A7, competència del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

38 Carril de convivencia
Estaría muy bien hacer un carril bici o paseo hasta Vilaseca por la 
nacional 340

No és una via de competència municipal, doncs la titularitat 
correspon al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

39
Un parque en la rambla 15 
de Abril

Sería interesante tener un parque en la rambla 15 de Abril. Donde se 
encuentra el edificio época. Antes había pero se quitó. Al hacerlo nuevo 
se podría plantear hacerlo cubierto para los días de sol y lluvia.

Hi ha prevista i en estudi una reurbanització de la zona i que en tot 
cas supera els 200.000 €.

40 Aparcamiento calle Marina

Hacer aparcamiento en calle Marina, enfrente del edificio antigua 
cooperativa, como se hizo delante de los números 61,63,65 y 67, de la 
misma calle Marina en batería ya que hay acumulación de coches del 
bloque.

Es tracta d'una finca que actualment és de titularitat privada.

43 placas solares

se trataría tener subvenciones para la instalación de placas. La 
propuesta seria estudiar para aquellas comunidades que con espacio 
suficiente para colocar cierto numero de placas solares, con el fin de 
beneficiarse los propios vecinos y el resto de energía para que el 
ayuntamiento decida el mejor uso que proceda

No és inversió (criteri 5 de les bases)

45 Pasarela hacia muro verde
Construir una pasarela que cruce la N340 desde el cami de les pletes 
hacia el muro verde

Aquesta actuació afecta a una carretera de titularitat estatal i, a més, 
el seu cost estaria per sobre del límit de 200.000 € establert en els 
criteris que han de complir les propostes.

48
Iluminació del terreny del 
CAP

En el terreny on es troba el CAP de la Canonja, surten moltes persones 
amb el seu gos a passejar i quan arriba la nit, hi ha molt poca 
visualització.

Aquests terrenys no són de titularitat pública i no s'hi pot fer aquest 
tipus d'inversió
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PROPOSTES NO VÀLIDES (37)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

50 Pàrquing autocaravanes
Ara està molt de moda el tema de les autocaravanes i camper. Fer un 
lloc on poder descansar, buidar i omplir aigües i tenir electricitat.

Actualment no es disposa de cap sòl de titularitat pública que 
compleixi els requisits i sigui apte per aquesta activitat.

56
Descuento para socios 
empadronados en la 
canonja en el polideportivo

Creo que el deporte es muy importante para la salud y en otros 
municipios los socios que están empadronados tienen una cuota 
mensual muy asequible, en el de la canonja lo han subido a 35€, 
considero que estaría muy bien para todos los bolsillos que por estar 
empadronados en el pueblo la cuota sea inferior.

No és inversió (criteri 5 de les bases)

58
Reforma o millora del bar 
del camp de futbol

Cal seguir els passos de altres clubs per tal de tenir un espai tancat amb 
cristalera i un major espai, per d'aquesta forma servir una major 
quantitat de productes i donar una millor imatge a la quantitat de gent 
que assisteix al nostre camp municipal al llarg de les setmanes (inclòs 
equips com el FC Barcelona en categories inferiors).

És una actuació que depen d'un projecte més ambiciós d'enderroc 
dels vestidors antics i construcció dun nou edifici. El cost supera els 
200,000,00 €

59

Màquina expenedora 
autoservei de productes 
d’higiene femenina per tal 
de donar servei a totes les 
dones que són víctimes de 
la pobresa menstrual del 
nostre poble.

Instal·lació d’una màquina expenedora d’autoservei i gratuït de 
productes d’higiene femenina per tal de donar servei a totes les dones 
que són víctimes de la pobresa menstrual del nostre poble.
En el cas que es suposés que aquesta proposta pot afectar a 
pressupostos dels anys següents (càrrega de material), es podria 
estudiar com una prova pilot. Per fer-ho es podria fer la compra de 
material de X càrregues, per tal de poder omplir-lo durant tot un any. A 
partir dels resultats es podria plantejar d’aplicar-ho de forma permanent.

Des de l'Àrea d'acció social es considera que existeixen alternatives 
a la proposta realitzada.

60
200 tablets format individual 
+ 8 armaris de càrrega 
(escola la canonja)

L'Equip Directiu de l'escola La Canonja, certifica que al centre estem 
utilitzant les tecnologies de manera transversal i equitativa. Amb aquesta 
petició de 200 tablets de format individual i aquests 8 armaris de càrrega 
pretenem seguir treballant per la homogeneïtzació dels recursos TAC a 
les aules ordinàries (de P-3 a 6è).

En els darrers anys s'ha invertit una quantitat important en aquest 
tema concret. Tenint en compte que no es tracta d'una competència 
directa de les administracions locals, doncs correspondria al 
Departament d'Ensenyament, es considera que cal donar oportunitat 
al altres tipus d'actuacions.
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PROPOSTES NO VÀLIDES (37)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

64
Pista d'atletisme de terra o 
polivalent

Construcció d'una pista d'atletisme de terra per la pràctica de l'esport, es 
podria destinar més usos no únicament com pista, per exemple un 
circuit de ràdio control o curses de bicicletes. ( Exemple Parc de la Torre 
d'en Dolça Vila-seca)

No es disposa de cap sòl de titularitat pública apte per aquesta 
activitat i supera els 200.000,00 €

65 CAU
Arranjar la seu del CAU on hi ha una part important dels nens i joves 
canonjins.

No és competència municipal. Aquest immoble és propietat del 
l'Arquebisbat de Tarragona. L’Ajuntament subvenciona a l'entitat 
cada any.

66 La Canonja amb ombra
A les places més arbres, per fer ombra (no abres de jardí) i bancs 
comodes (no de pedra) per seures. 
A la plaça de l'esgelsia, arbres que facin ombra.

No s'ha pogut contactar amb la persona proposant per aclarir 
dubtes.

68 Local nocturn per a joves
Un local que pugui  obrir per la nit per a que el jovent no s'hagui de 
desplaçar fora.

No és competència municipal, es tractaria d'una activitat econòmica 
que, en tot cas, s'ha d'impulsar des de la iniciativa privada.

70
Contenidors de brossa 
subterranis

La majoria dels contenidors de brossa en la Canonja fan molta pudor 
durant el dia, sobretot a l’estiu. Els contenidors subterranis poden 
solucionar aquesta molèstia.

Els contenidors soterrats estan en fase d'eliminació per la seva poca 
eficiència avalada per diferents tècnics en la matèria. No se'n poden 
planificar de nous.

78

Creació o adaptació d'un 
espai per a crear un gimnàs 
o sala d'entrenament al 
camp de futbol municipal

Creació o adaptació d'una sala o espai per tal de crear una sala 
d'entrenament tancada (gimnàs). L'àmplia quantitat de nois/es que 
juguen al nostre camp/club genera molta dificultat per tal de organitzar 
espais d'entrenament. En dies de pluja es una alternativa per no haver 
de marxar a casa sense fer esport. El treball de força es imprescindible i 
genera infinits beneficis per a usuaris de qualsevol edat. Es tracta d'una 
millora més en l'émfasis de fer créixer el nostre poble, el nostre club i els 
nostres jugadors mitjançant un espai molt atractiu que pot millorar i molt 
el rendiment dels nostres esportistes de cara a un futur.

És una actuació que depen d'un projecte més ambiciós d'enderrocs 
dels vestidors antics i construcció d'un nou edifici. El cost supera els 
200,000,00 €

79
Ventiladors de sostre per la 
escola de la Canonja

Ventiladors de sostre per les classes de la escola de la Canonja, ja que 
creiem que fa molta calor i cada vegada comença abans l’estiu.

Aquesta proposta és incompatible amb el projecte de la millora en 
ventilació i qualitat de l'aire que s'està estudiant.

81 Donar vida al poble Ajudes per als joves que vulguin posar un negoci al poble. No és inversió (criteri 5 de les bases)



10

PROPOSTES EXISTENTS, PREVISTES O EXISTENTS (16)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT OBSERVACIONS

1 Rocodrom
Rocodrom “popular” amb més espai habilitat per diferents nivells 
(principiant i avançat) amb opció d’escalada deportiva.

La Canonja ja disposa de 3 rocòdroms (un d'ells indoor). En el cas que se 
n'hagués de construir un altre per a nivells avançats, requeriria de 
contractació de personal especialitzat que en fes el control de l'activitat.

8
Centre de dia per la gent 
gran

Construir un centre de Dia a La Canonja.Tenim molta gent gran 
que han de marxar del seu poble.I estar en un entorn desconegut 
amb els problemes de relació que això els comporta.

El cost superaria el límit de 200.000 €. Es una actuació que l'equip de 
govern té en cartera per un futur proper

9 Ascensor colegio

Hace años que se comenta que haría falta poner un ascensor en el 
colegio ya que han habido niños/as que Iván en silla de ruedas o 
también alumnos/as que por circunstancias han tenido que llevar 
muletas y les cuesta subir uno o dos pisos.
Creo que es una buena propuesta que ojalá se hiciera realidad.

Es una actuació prevista i acordada que es troba en fase d'estudi 
juntament amb el Departament d'Ensenyament.

10
Instalación Cámaras vídeo 
vigilancia

Instalar cámaras de video vigilancia en los accesos al pueblo, 
zonas conflictivas de recogidas de residuos y zona de máxima 
afluencia de menores (accesos a colegio, instituto o plaza Ernest 
Lluch)

Des de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de la Canonja durant el 
darrer any s’està treballant en la implantació del nou sistema de seguretat 
d’alarma i videovigilància als edificis municipals, que estarà operatiu abans de 
que finalitzi l’any.
Així mateix, des d’aquesta Àrea s’està treballant en el projecte d’instal·lació i ús 
de càmeres fixes a les entrades i sortides del municipi per al control, la regulació, 
la vigilància i la disciplina del trànsit que s’efectuarà per l’autoritat encarregada de 
la regulació del trànsit, d’acord amb el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial, i altra normativa específica en la matèria amb 
subjecció al que disposa la normativa de Protecció de Dades.
Es troba en estudi la instal·lació de càmeres per vigilància dels punts verds. 
D’acord amb l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les 
seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats de la comunitat veïnal, i exercirà com a 
competències pròpies matèries de medi ambient urbà: en particular parcs i 
jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la 
contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
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PROPOSTES EXISTENTS, PREVISTES O EXISTENTS (16)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT OBSERVACIONS

13
Rehabilitació i pintura de la 
façana de l’escola

Rehabilitació de tots els desperfectes que pateix la façana de 
l’edifici de l’escola i pintura de tota la façana.
Adémes canviar el color i posar-la una mica més alegre i actual.

Les obres estan adjudicades juntament amb la rehabilitació de les 
cobertes que ja s'estan executant.

14
Climatización sala d’actes 
de l’Escola La Canonja

Dotar a la Sala d’Actes de l’Escola la CANONJA de climatitzacio. Els treballs ja estan adjudicats i començaran en breu

16
Vorera carrer lateral del 
poliesportiu amb plaça 
Ernest Lluch

Urbanitzar el carrer que hi ha entre el poliesportiu i la plaça Ernest 
Luch, per tal de garantir la seguretat dels vianants.

És una actuació prevista dins d'un projecte de millora de les sortides 
d'emergència del poliesportiu.

29
recuperación de la milla 
verde

se trataría de rehabilitar la milla verde que empieza en la calle 
Marina, hay muchos vecinos que la utilizan a diario para pasear y 
no es que este en muy buenas condiciones, seria necesario un 
mantenimiento mas regular.

Proposta guanyadora de l'edició 21-22. Ja s'hi està treballant per a 
realitzar les actuacions en breu

34
Cargadores vehículos 
eléctricos

Instalación de 8 cargadores para vehículos eléctricos en el 
parquing público de la plaza Ernest Lluch junto al polideportivo.

Està previst instal·lar 2 carregadors de càrrega ràpida per a vehicles 
elèctrics al costat del poliesportiu. La instal·lació de 6 carregadors més 
superaria la partida del procés.

41
Sombra en el parque infantil 
de dues hortes

Me gustaría que se añadiera algún tipo de techado (ya sea tipo 
pergolas o parasoles de lona ) que abarquen una parte del parque 
ya que da el sol todo el día y no se puede utilizar el parque debido 
a esto, sobre todo en esta época del año que aparte de quemar los 
toboganes no se pueden refugiar en ningún sitio los niños para no 
estar al sol directo.

Proposta guanyadora de l'edició 21-22. Ja s'hi està treballant per a 
realitzar les actuacions en breu

42 explanada calle Marina
creo que esta inacabada, se debería compactar el firme y poner 
algún banco y zona infantil

És una actuació prevista que aviat estara en curs.

47
Estació carga eléctrica de 
vehicles

Instal.lació de una estació de carrega per a cotxes electrics
Està previst instal·lar 2 carregadors de càrrega ràpida per a vehicles 
elèctrics al costat del poliesportiu.
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PROPOSTES EXISTENTS, PREVISTES O EXISTENTS (16)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT OBSERVACIONS

54

Restaurar y adaptar todos 
los accesos públicos para 
personas con diversidad 
funcional

Revisar todos los accesos de bajadas y subidas para sillas de 
rueda de las calles del pueblo.
Exigir a los comercios que lo habiliten y mejorar los accesos del 
Edificio Epoca.

Els serveis tècnics municipals ja estan estudiant la realització d'aquests 
treballs en diferents fases.

61
Arreglar parc infantil 
avinguda de la 
Florida/tramuntana

Parc del poble que fa anys que no es fa cap millora, han pintat 
d'oxid els murs y fa una sensacio de brut,Hi han molts nens y gent 
jove que fem servir aquest parc

En breu començaran actuacions en aquest parc infantil en la línia de la 
proposta

62
Mobiliari menjador escolar 
de la Canonja

Canviar el mobiliari del menjador perque sigui diferent i els nens es 
sentin com a casa.

Es una actuació prevista dins del pressupost del 2022.

67 Maquina para poder reciclar

Hola! Me gustaría poder acceder a una máquina en la que pueda 
reciclar envases y latas de plástico y a la vez, que nos premie con 
un abono monetario, que a la vez se pueda utilizar en tiendas de 
nuestro pueblo. Muchas gracias,

Proposta guanyadora de l'edició 20-21. Ja s'hi està treballant per a tenir-
ho en un futur proper.
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT OBSERVACIONS

3 Zona mas verde
Plantar más Árboles así crear una bonita zona verde en la zona que está cerca del cap , con 
bancos etc

Repeteix la proposta 2 - NO 
VÀLIDA

19 Más Seguridad Más seguridad y control, más vigilantes
Repeteix la proposta 18 - NO 
VÀLIDA

25 Tablets per l’escola
Dotar a la escola de tablets pels alumnes a partir de cicle inicial, per tal de pal.liar les possibles 
mancançes que puguin sufrir les diferents situacions familiars, i familiartizar-se amb el món 
actual.

Fusionada amb la proposta 60 
- NO VÀLIDA

26 Piscina coberta Dotar a la població d’una piscina coberta per l’hivern.
Repeteix la proposta 7 - NO 
VÀLIDA

30 Acondicionamento salon de actos colegio Poner maquinas de aire acondicionado en el salón de actos del colegio
Repeteix la proposta 14 -
PREVISTA

44 Descalcificadora. Instalación descalcificadora agua para el consumo de la población.
Repeteix la proposta 28 - NO 
VÀLIDA

46 Piscina Tener piscina todo el año
Repeteix la proposta 7 - NO 
VÀLIDA

49 Pista Padel Pista padel
Repeteix la proposta 15 - NO 
VÀLIDA

52 Lavabos públics lavabos publics autorentat de 24 h a diferents llocs del poble i que també siguin per minusvalids
Repeteix la proposta 51 -
VÀLIDA

53 Lavabos públics Lavabos públics autorentat per a minusvàlids
Repeteix la proposta 51 -
VÀLIDA

55 Piscina coberta
Una piscina coberta perquè els infants i grans del poble puguin aprendre a nedar sense marxar a 
altres pobles o ciutats dels voltants o que els nostres convilantants de major edat tinguin una 
millor salut amb exercicis a l'aigua.

Repeteix la proposta 7 - NO 
VÀLIDA

PROPOSTES REPETIDES (23)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ PER PART DEL PROPOSANT OBSERVACIONS

63
Adecuar el parque infantil de la avenida la 
Florida

Sería muy interesante ya que el año pasado no entro en los presupuestos el arreglar y equipara el parque 
infantil al resto de parques del pueblo, es un parque en una zona donde el incremento de niños está alza y 
su estado realmente es lamentable ,siendo de tierra en la cual una caída es bastante dolorosa, pocos 
juegos, en definitiva poca seguridad muy anticuado y muy lejos del nivel de parques que hay en el pueblo, 
siendo su única mejora el pintar los bloques de hormigón que lo rodean con pintura de óxido, dando aún 
más sensación de suciedad.

Repeteix la proposta 61 -
PREVISTA

69 Pistes de pádel Instalar pistes de pádel gestionades per l’ajuntament
Repeteix la proposta 15 - NO 
VÀLIDA

71 Piscina coberta Piscina coberta
Repeteix la proposta 7 - NO 
VÀLIDA

72 Lavabos públics
Lavabos públics autorentat 24 hores a diferents llocs del poble i que també siguin per a 
minusvàlids.

Repeteix la proposta 51 -
VÀLIDA

73 parking autocaravanes, camper fer un lloc on poder descansar, buidar i omplir aigues i tenir electricitat
Repeteix la proposta 50 - NO 
VÀLIDA

74 parking autocaravanes i camper fer un lloc on poder descansar, buidar i omplir aigües i tenir electricitat
Repeteix la proposta 50 - NO 
VÀLIDA

75 Voreres per a minusvàlids Les voreres que estiguin mes preparades per les persones amb cadires de rodes
Repeteix la proposta 54 -
PREVISTA

76 Ascensors escola Instal.lació de 2 ascensors a l'escola de La Canonja.
Repeteix la proposta 9 -
PREVISTA

77
Descuento para socios empadronados en 
la canonja en el polideportivo

Considero que el deporte es muy importante para la salud y la cuota en el polideportivo ha 
subido notablemente, estaría muy bien la iniciativa de los socios que estemos empadronados en 
el pueblo obtengamos una tarifa menor, quizás así podrían tener la oportunidad de apuntarse 
más gente al ser más asequible para sus bolsillos.

Repeteix la proposta 56 - NO 
VÀLIDA

80 Carril bici Senyalització i adequació de alguns carrers per poder anar amb bicicleta amb seguretat.
Repeteix la proposta 17 - NO 
VÀLIDA

82 Carril bici Carril bici on sigui, a criteri de l'arquitecte municipal
Repeteix la proposta 17 - NO 
VÀLIDA

83 Centre de dia per la gent gran Inicia el projecte d'un centre de dia o adaptar l'edifici del Sant Vicente Ferrer
Repeteix la proposta 8 -
PREVISTA

PROPOSTES REPETIDES (23)
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