VALIDACIÓ
N

TÍTOL PROPOSTA
ORIGINAL

Projecte de parcers a
1 empresaris

TÍTOL DEFINITIU PER BUTLLETA
VOTACIONS

Projecte didàctic i d'investigació de
l'evolució econòmica d'Alcarràs. De
parcers a empresaris.
Habilitar una vorera i senyalització, per
poder conectar el C/ Sant Sebastià amb
Montserrat Roig, en el trajecte cap al
Col·legi Parc del Saladar.

Voreres al tram de
carrer de davant del
2 cementiri

DESCRIPCIÓ PROPOSTA ORIGINAL

Elaborar tot un projecte didàctic per treballar el sector primari a partir de l'evolucio econòmica del nostre
municipi. L'estudi ha de servir per entendre el canvi democràtic d'Alcarràs

NO VÀLIDA
VÀLIDA
REPETIDA

MOTIUS NO VALIDACIÓ

VÀLIDA
10.000 €

El tram de carrer que passa per davant del cementiri i que enllaça els carrers Sant Sebastià amb Montserrat
Roig és un pas diari i en hores punta de joves del poble que van caminant cap al Col·legi Parc del Saladar i cap a
VÀLIDA
l'Institut d'Alcarràs. Aquest tram no té voreres ni senyalització pels vehicles el que fa que sigui molt perillós
compartir la calçada els nens i joves amb els vehicles. La meva proposta es habilitar unes voreres per poder
caminar sense perill. El fet que hi vagin els nens i adol·lescents en les hores d'entrada i sortida dels centres
educatius fa que caminin en grups nombrosos i sense cap ordre al no saber per on han de passar. Us convido a
observar-ho a les 8:15 h, i a les 15:10 h. aproximadament.

3 Cami segur a l'escola

Habilitar unes voreres i senyalització per
poder caminar sense perill en el
Fer un cami segur per anar a les escoles senalityat i amb preferència pels vianats i en diferents punts amb
trajecte cap l'Institut d'Alcarràs.
semàfors i tanques que separin de la carretera

4 Aigua a les plaçes

Instal.lacio de 10 fonts d'aigua a les
plaçes i parcs infantils del poble

Posar fonts d aigua i que funcionin a les plaçes ja que és molt important pels petits tenir aigua sobretot a
l'estiu.

50.000 €

VÀLIDA
50.000 €
VÀLIDA
20.000 €

Ludoteca per a la
5 infància

Creació d'un espai de joc/ludoteca per a la infància. Es tracta d'un espai destinat al joc amb un projecte
educatiu al capdavant on els nens puguin anar a jugar acompanyats dels pares, avís, cangurs, ... Un espai, obert
tant matí com tarda, on passar una estona de joc en família. On hi puguem trobar joc simbòlic, joc de regles,
jocs cooperatius, joc de taula, etc, i de tant en tant, propostes o tallers específics segons les edats dels nens
(nadons, primera infància, segon i tercer cicle de primària).
La biblioteca d'Alcarràs té un espai excel•lent per a infants, dedicat a la lectura. Es tractaria de crear un espai
en la mateixa línia però dedicat al joc.
NO VÀLIDA

L'adequacio de qualsevol espai
per aquest us, supera el limit de
50.000 €

Adequació d'alguns
6 carrers

Proposo arreglar la part de carrer Major que va des de la plaça de l'Església a la plaça Arrabaleta, unint-la amb
l'altre tram i potenciar el petit comerç.
A més a més, urgeix restringir el trànsit per la plaça Arrabaleta i el carrer Fraga, que absorbeix molts vianants
diàriament, especialment nens i famílies que van a l'escola Parc del Saladar durant el curs o a les piscines a
l'estiu i edificar-hi unes voreres realment accessibles.
NO VÀLIDA

L'adequacio d'aquest tram del
carrer Major, amb els criteri
establert en els altres trams
executats, supera el limit de
50.000 €.

7 Parc infantil

Instal.lacio d'un parc infantil a la zona
del pavello polivalent.

Un parc infantil EN CONDICIONS, sobretot per als mes petits. Amb terra de caucho (els que tenim son amb
terra i están brutissims de burilles, llaunes, brossa...), amb varietat de gronxadors.

COST APROXIMAT

VÀLIDA
40.000 €

8 Pipican

Un pipican (amb un espai apart per a gossets més petits) on els nostres gossos puguin córrer i jugar lliurement NO VÀLIDA

Proposta ja prevista realitzar a
càrrec del pressupost municipal
de 2018

La vorera del parc del
9 saladar

Fer la vorera de l'escola Parc de Saladar més gran i amb un carril bici i patinets. Queda petita quan surten els
nens del cole. I és un perill pels nens que van amb patinet o bici perquè han d'anar per la carretera.

NO VÀLIDA

Manquen dades de contacte

10 Plaça Arrabaleta

Els cotxes passen per tot arreu. Es un perill. Se podria ficar uns pilots per q nomes entrin els veïns

NO VÀLIDA

Manquen dades de contacte

11 Nova piscina

Crec que ens fa falta una piscina per fer natació . Una piscina que a l'hivern es pogués cobrir per poder fer
natació i d'altres activitats.

NO VÀLIDA

L'execució d'una piscina coberta
supera el limit de 50.000 €

Mercat de segona mà i
12 antiguetats
13 Piscina nova

14 Millora parcs infantils

15 Tractors i camions

Fer un mercat que es vegui de la N-II en que es pugui vendre coses de segona mà i antiguetats.
Estaria bé fer-ho des d'Abril fins al Setembre pro els diumenges.
Una piscina coberta climatitzada

NO VÀLIDA
REPETIDA

Delimitar amb tanques els parcs Infantils
VÀLIDA
que deilmiten amb vies ràpides, per
Que tots els parcs infantils estiguin delimitats per tanques per tal d’evitar que algun nen pugui sortir corrents i
evitar la sortida dels nens.
ser atropellat i que tinguin ombra, ja sigui amb arbres o algun tendal.
Prohibir que tractors i camions puguin circular pels carrers en les zones residencials del poble. Ja sigui per
evitar sorolls , molèsties i el desgast de carrers. Potenciant els camins secundaris d’acces al poble i a
cooperatives.
NO VÀLIDA
Dedicar part dels pressupostos participatius al compliment dels articles 62 i 63 del capítol IX (Degradació visual
de l'entorn urbà) de l'Ordenança Municipal de Civisme i Convivència. Amb aquest objectiu proposo destinar els
diners necessaris a la retirada de plàstics (majoritariament de color groc) penjats en l'espai públic i esborrar les
guixaides de l'asfalt i parets que es troben repartits pel poble
NO VÀLIDA

Embelliment dels
16 espais públics
Pla ordenació regulació
trànsit per Reduir
Pacificacio del C/ La Bassa: limiatcio de Tram del C/ la Bassa (rotonda L-800 fins c/ Aubach) implantació elements reductors de velocitat , especialment
VÀLIDA
velocitat al carrer la
velocitat, pintat i senyalitzat de passos als passos de vianants i complementació amb elements visuals i establir una il.luminació d'incidència directa
de vianants
sobre els passos de vianants)
17 Bassa

Via Verda camí del riu
des de Butsenit a
Torres de Segre al seu
18 pas per Alcarràs

Habilitar via verda per vianants i
bicicletes que pugui enllaçar amb els
camins existents al limits de terme de
Torres de Segre i Lleida.

Zona d'aparcament
19 escola Parc del Saladar

Fer una via seguda des de el tanatori fins a l'escola.
Ara mateix no hi ha voreres en cap dels dos costats.

Via segura Escola Parc
20 del Saladar

NO VÀLIDA

Crec que seria força útil poder disposar un espai ampli per celebrar festes d'aniversari infantils. Crec que
l'equipament hauria de:
- disposar d'un espai interior (festes hivern) i un altre espai exterior (festes estiu)
- l'espai exterior hauria de tenir mobiliari com els dels parcs infantils
- a l'espai interior hi hauria de tenir: calefacció, lavabos, una cuina amb equipaments (nevera i microones),
menjador amb taula i cadires
- jocs infantils per poder jugar en espai interior
Podria ser un espai que es pogués llogar i autogestionar; és a dir, que la família que ho llogués pogués portar
allò de menjar o beguda que necessita per la festa o que hi hagués la possibilitat de llogar servei de càtering.

Espai per celebrar
festes d'aniversari
21 infantils
Asfaltar pàrquing
22 pistes de tennis

23 Gimnàs

Habilitar via verda per vianants i bicicletes que pugui enllaçar el camí del riu des de Butsenit fins al camí del Riu
de Torres de Segre, de manera que s'habilitaria un espai que permetria anar a peu o amb bicicleta des de la
Mitjana de Lleida fins a Aitona, vorejant el riu Segre . Creant un gran corredor verd lliure de vehicles a motor, VÀLIDA
amb repercusions favorables en l'àmbit ecològic, lúdic, esportiu i turstic. Aquest projecte comportaria un
enllaç amb elstrams existens un acondicionament d'un cami , elements de protecció pels usuaris i seva
preceptiva senyalització .
Arreglar tota la zona d'aparcament de l'escola Parc del Saladar.
Quan s'hi plou com ara es terra, tenim fang fins als turnells.
Com no està senyalitzat, tothom aparca on pot i on vol.
NO VÀLIDA

Pavimentacio amb reg asfaltic zona de
terra, entre el pavelló polivalentnt i el
poliesportiu.

Acabar d'esfaltar la zona de terra que queda entre el pavelló polivant i el poliesportiu. És un lloc on hi passen i
aparquen molts cotxes i aquella zona en concret està plena de clots.

No és una inversió. Seria un tema
d'usos i/o ampliació de permisos.
Repeteix la 11

10.000 €
No és una inverssió. Seria
ordenació del trànsit.

No Inverssió. Seria neteja pública
.

20.000

30.000 €
Es tracta d'una zona que te reg
asfàltic per tal que no hi hagi
fang, per tant no es pot
senyalitzar
A l'existir una vorera al costat
esquerra de la Via, és considera
coberta aquesta necessitat.
No compleix el criteri 9 de la
Guia: que les propostes siguin
d'interès general i del gaudi de
tota la població. No pot un espai
públic destinar-se a una festa
privada.
No obstant, es creu que aquesta
necessitat podria quedar en part
coberta amb l'equipament del
Parc de Magalàs.

NO VÀLIDA
VÀLIDA

Adaptar un espai municipal amb la capacitat suficient per instal·lar-hi un gimnàs. El que hi ha al pavelló és molt
petit i incòmode si el grup és nombrós.
NO VÀLIDA

15.000 €
L'adequacio de qualsevol espai
per aquest us, supera el limit de
50.000 €

Aparcament Escola
Parc del Saladar "Zona
24 piscines"

Trajecte Parc del
25 Saladar
Habilitar ruta per
26 caminar i correr

Asfalt a l'entrada de
l'escola Parc del
27 Saladar

Habilitar ruta per caminar i correr al
camí dels horts urbans i del cementiri
nou.

Arreglar la zona d'aparcament de l'escola Parc del Saladar (zona piscines). El pàrquing no està malament, però
sempre que plou és un horror!! Fang i més fang…
REPETIDA

Repeteix la 19

Podrien posar arbres al camí i davant de l'Escola del Parc del Saladar i arreglar el pàrquing.

NO VÀLIDA

Arbrar el cami suposa reduir
l'amplada actual, i el solar de
davant de l'escola no es
municipal. El Parquing repeteix la
19.

La gent van pel mig del camí cap a la Cooperativa. Podríem fer una ruta delimitada amb fustes. Que no hi
hagués perill per ningú, i més, ara q faran el cementiri allí.
L'accés a l'escola Parc del Saladar dels més grans que queda per la part del darrera no hi ha asfalt ni tan sols
está enrajolat, llavors quan plou els nens arriben a casa plens de barro i els peus mullats. M'agradaría que no
fos així o al menys que els hi facilitin l'accés per un altra porta.
També m'agradaría que al Nadal hi hagués llums nadalenques al Carrer Devesa.
També arriba el Nadal per nosaltres.

VÀLIDA
50.000 €

NO VÀLIDA

No es competència municiapl. És
competència d'Ensenyament de
la Generalitat.

28 Espai/Parc Infantil

La nostra proposta seria fer a la plaça major un espai infantil, ja que és un punt on es concentren molts menuts
i moltes mares i pares, seria d'agrair que tinguessin alguna cosa amb la que divertir-se mentre fan el berenar,
etc.. Ara mateix no hi ha res i és bastant depriment veure a la canalla jugar al mitg d'una plaça solitaria i els
pares sentats als bancs mitant-los. La nostra idea sería, ja que la plaça es gran, fer dos ambients, un pels més
petitets amb un sorrall tancat per que no entrin els gossos, un balancí, dos gronxadors (un amb cadireta i un
normal) i una petita estructura amb un rascaculs petit. Simplement això donaría molta més vida a la plaça
situada al ple cor del poble. Qui millor que els nens per habitar-la?
NO VÀLIDA

No es possible realizar els
anclatges dels elements de joc al
pavimetn, ja que es tracta de la
coberta d'un edifici.

Rotonda d'entrada al
29 poble
30 Pista d atletisme

Proposem que de una vegada per totes es faci la rotonda a la entrada del poble, ja que es necessari que hi hagi
alguna entrada amb condicions, que millori la circulació i eviti més accidents.
NO VÀLIDA
Pista d'atletisme posem per cas com la d Alpicat
NO VÀLIDA

No és competència municipal.
Competencia de la Gneralitat
Supera el límit de 50.000 €.

31 Arreglar carrer

32 Aparcament zona CAP
Arreglar l'acera i el
carrer Calvari a l'alçada
33 de l'Esglèsia

Urbanitzar per regularitzar la circulació,
al tram del C. Calvari, entre plaça de
Arreglar carrer Calvari a l'alçada de l'església. Es va fer una reparació provisional i no s'ha arreglat
l'Esglèsia i carrer davant.
correctament

VÀLIDA
30.000 €

El Centre d’Atenció Primària necessitaria una zona àmplia d’aparcament per a vehicles, com disposen la
majoria de CAPs del païs. Durant tots els dies de la setmana el CAP és envoltat de vehicles, la majoria mal
aparcats que dificulten la logística de la mateixa ambulància, també la de vehícles dels pacients i professionals.
Cal tenir en compte que molta gent de la Vila es desplaça amb vehicle, i que també ho fan de forma obligada
els que venen de Soses i Torres de Segre.
A la part de darrera del CAP (antic parc anglés) hi ha molt espai per realitzar un aparcament en que s’hi puguin
ubicar una part molt amplia de vehícles, despoblant els carrers del voltant de cotxes tot facilitant d’aquesta
manera la logística de l’ambulància, pacients, professionals i veïns
NO VÀLIDA

No es viable encabir mes
aparcament que l'existent, per
manaca d'espai.

Arreglar carrer i aceres carrer calvari a l'alçada esglèsia. Es va arreglar provisionalment i no s'ha fet definitiu i
correcte

Repeteix la 31

REPETIDA

Arreglar l'acera i el
carrer Calvari a l'alçada
34 de l'Esglèsia

Arreglar carrer i ceres carrer calvari a l'alçada esglèsia. Es va arreglar provisionalment i no s'ha fet definitiu i
correcte

REPETIDA

Repeteix la 31

Es una propietat privada, la
responsabiliatat del manteniment
és del propietari. Les mesures ja
s'han pres per la via disciplinaria.
No és inversió. Seria
manteniment

35 Casa de Valmanya

Fer les actuacions que siguin necessàries per evitar que caigui la casa de Valmanya de forma urgent. I també
perquè sigui patrimoni municipal abans no es converteixi en un munt de runa

NO VÀLIDA

36 Camins

Millor manteniment dels camins que no s'ha fet res fa dos o tres anys ni tan sisquera tapar clots

NO VÀLIDA

37 Parking

Solicito un parking public amb lluminaria pel c/partida la Mitjana, darrera el bloc hi ha un descampat on es
podria fer. Els veins tenim que aparcar el cotxe pels bancals

NO VÀLIDA

38 Vorera carrer

Solicito vorera desde el carrer Fraga fins als colegis del saladar acondicionada.

REPETIDA

Actualitzar l'accés al
39 CAP d'Alcarràs

Arreglar el carrer que va des del CAP fins a les escales de les escoles de dalt (C/ Carlos Salinas de Gaminde), ja
que hi ha un tram sense encimentar i que per allí passen tant cotxes com nens, es fa molta pols i hi ha clots
perillosos.
També, millorar l'accés al CAP de manera que s'habiliti un pàrquing per la gent que va a visitar-se; i també
senyalitzar la entrada i la sortida, ja que molta gent entra pel costat dret del CAP i al mateix moment està
sortint un cotxe per la part esquerra, de manera que es creuen al girar a la curva i és perillós per tothom.

Ajudes pels joves a
crear empreses a la
40 vila

Que l'Ajuntament doni ajudes als joves menors de 30 anys a que tirin endavant els seus somnis, i més si tenen
que veure amb coses de cara a que poden ser favorables pel poble, per exemple: empresa de neteja, empresa
de formació per la brigada, empresa tècnica per actes que monta l'Ajuntament, etc...
NO VÀLIDA

No inverssió. Correspondria a
Ajuts.

Ajardinament del
41 descampat del saladar

Adequar i ajardinar el descampat per crear una gran zona verda urbana a Alcarràs. Sería una molt bona manera
d'aprofitar aquest espai, que a més a més per la seva ubicació davant de l'escola sería una gran zona d'esbarjo
per nens i families, i potenciaría i revaloritzaría la zona.
NO VÀLIDA

Es de propieatt privada, el cost de
compra es superior al pressupost
de 50.000 €.

Instal·lació de badens a
Instalació de limitadors físics de velocitat per evitar que alguns inconscients hi circulin a gran velocitat com és
Instal·lació de badens a C. Ausias March el cas actualment tot i haver-hi una escola a escassos metres.
42 C/Ausias March
Pintar jocs infantils al paviment de la
Plaça Nova

44 Cine

Tornar a posar en marxa el centre major com a Sala de Cine.
Tornar a posar en marxa el centre major Realitzant un parell de pel.lícules entre setmana. El manteniment es podria realitzar fent-se socis del cine,
com a Sala de Cine.
pagant una cuota al any o al mes.

Instal·lació solar
45 didàctic Saladar

La part d'arreglar els carrers ja
està prevista executar per
l'Ajuntament amb càrrec al
pressupost de 2018.
El parquing del CAP, repeteix la
proposta 32.

VÀLIDA
10.000 €

La plaça Nova sempre es troba plena d'infants. És un espai on hi podria haver jocs infantils. Pintats al terra per
exemple (xarranca, 4 en ratlla). Donaria color a la plaça i seria un espai encara més utilitzat pels veïns i veïnes VÀLIDA
d'Alcarràs.

43 Plaça Nova

Fer una instal·lació solar a l'escola del
Parc del Saladar per a que els nens i
nenes es puguin formar en materia
d'energia solar

NO VÀLIDA

El terreny és de propietat privada.
Repeteix la 20

5.000 €

VÀLIDA

Portar a terme una instal·lació solar a l'escola del Parc del Saladar per a que els nens i nenes es puguin formar
en materia d'energia solar, energia distribuida, energia de km.0, energia renovable i sostenible entre d'altres
conceptes d'electricitat i enginyeria. Aquesta instal·lació es pot plantejar de manera que s'amortitzi pagant una VÀLIDA
part de les factures de la llum de l'escola i d'aquesta manera estarem generant un retorn que pot ser invertit
en mes recursos per a l'ensenyament de les noves generacions veines i veins dels poble. Com a subproducte
també creixem una generació de pensadores i pensadors que es qüestionen l'origen de l'energia i l'actual
situació dels mercats electrics envers la generació local.

8.000 €

25.000 €

Instal·lació solar
didàctic Comptes de
46 Torregrossa

Accés amb elements
rodats (cotxets
infantils) a les escoles
Comtes de Torregrossa
per les escales del
47 carrer Piscines

Millora i modernització
48 del Parc Magalàs

49 Alcarràs florit

Fer una instal·lació solar a l'escola
Comptes de Torregrossa per a que els
nens i nenes es puguin formar en
materia d'energia solar

Portar a terme una instal·lació solar a l'escola Comptes de Torregrossa per a que els nens i nenes es puguin
formar en materia d'energia solar, energia distribuida, energia de km.0, energia renovable i sostenible entre
VÀLIDA
d'altres conceptes d'electricitat i enginyeria. Aquesta instal·lació es pot plantejar de manera que s'amortitzi
pagant una part de les factures de la llum de l'escola i d'aquesta manera estarem generant un retorn que pot
ser invertit en mes recursos per a l'ensenyament de les noves generacions veines i veins dels poble. Com a
subproducte també creixem una generació de pensadores i pensadors que es qüestionen l'origen de l'energia i
l'actual situació dels mercats electrics envers la generació local.
Actualment l'accés a les escoles per aquest carrer amb un cotxet infantil no es pot portar a terme, ja que
només una part del tram té accés mitjançant una rampa. Som moltes les famílies que hem d'accedir a les
escoles i que ho fem per aquesta entrada i no per l'altra, ja que en hores puntes, l'altre accés es satura de
cotxes i persones. Els principals usuaris d'aquesta zona som pares/ mares i avis/es que anem a recollir els
escolars i molts anem acompanyats d'infants menors de 2 anys o bé altres elements com bicicletes que
utilitzen els nens que recollim i que no podem pujar a l'escola, o bé hem de demanar ajudar a terceres
persones per poder arribar a l'entrada de l'escola o les hem de de deixar a baix sense custodia ni cap element
per poder-les lligar. Seria convenient finalitzar aquest accés, ja que la meitat de la rampa sí que es pot fer per
una pendent (actualment plena de clots i en mal estat) però no tota.

NO VÀLIDA

El cost és superior a 50.000 €. No
obstant el projecte es troba ja
redactat.

NO VÀLIDA

El cost és superior a 50.000 €. No
obstant el projecte es troba ja
redactat.

El Parc Magalàs tot i ser un bon equipament crec que hi ha diversos aspectes en el que es pot millorar i fer-li
una rentada de cara que el converteixi en un parc més amigable:
-Acabar la rampa que dona accés al Comtes de Torregrossa. Falta la part central i sería molt útil per a les
persones amb mobilitat reduïda i/o amb carrets de bebès que volen accedir al col·legi .
-El perímetre de la caseta de Telefónica que hi ha està permanentment brut, plé de deixalles i brutícia a més a
més es un perill per als nens que s’hi posen a jugar ja que hi ha ferros sortints (els suports del aire condicionat)
en els que es poden fer mal. Caldria tancar l’accés a aquest recinte i netejar-lo.
-Entre aquest recinte de la Telefónica i les escales que donen accés al parc des de el carrer de les piscines i ha
una mena de escales molt grans que no tenen cap mena d’utilitat, son un perill pel risc de caiguda. En la part
superior caldria posar una barana per a que als nens que juguen a pilota no els hi marxi contínuament la pilota
carrer avall i aquestes grades podrien ser substituïdes per una pendent amb gespa o font ornamental.
-També hi ha 8 pilones de ferro que aparentment no fan res. Potser són el suport d’alguna mena d’estructura.
Si es així acabar-ho i si no retirar-les.
-Els arbres que hi ha tardaran anys en donar una obra gran. Ombrejar la part de jocs infantils. A l’estiu la calor
es molt intensa i el parc es desaprofitat.
-Posar més bancs per poder seure.

Posar més flors, gespa i verd en general
en places, carrers i espais a tot el poble, Posar més flors, gespa i verd en general en places, carrers, espais i a tot el poble: a la plaça nova, a la plaça de
fins esgotar el pressupost de 50.000 €
l'esglesia, a la plaça arrabaleta, etc etc.

25.000 €

VÀLIDA

82856

50.000 €

Reconversió del parc
per a persones grans a
la Plaça sense nom
50 prop del Bonpreu

A la confluència entre l'Av. Onze de Setembre, C.Partida la Mitjana i C. Partida de Pont de Rucat hi ha
actualment una plaça en la que es va (re)ubicar un equipament per a gent gran. Realment aquest equipament
s'ha degradat pel mal ús que n'han fet alguns usuaris (joves adolescents) i d'altres no el poden gaudir perquè
no estan adaptats a la seva edat (nens i nenes de menys de 5 anys), però en el temps que duu instal·lat en
aquesta ubicació no ha rebut mai l'ús pel que està pensat (gent gran).
VÀLIDA
La zona del Parc de la via, si bé té alguns equipaments previstos per als joves, només contempla una parell de
molles com a equipament per a nens i nenes de menys de 5 anys.
Es per tot això que convindria reformar la plaça, retirar l'actual equipament per a gent gran, ubicar-hi un
equipament més adient a la gran majoria d'usuaris (nens i nenes de menys de 5 anys) i reparar els bancs de
pedra existents donat que estan la majoria deteriorats. També convindria la instal·lació d'algun tipus de tendal
o pèrgola que donés ombra als usuaris, doncs la plantació d'arbres existents va ésser molt tardana i és
insuficient a les hores en que majoritàriament es podria utilitzar l'equipament.

Reconversió de la
rotonda d'accés al
51 Polígon el Rebés

Donat que s'ha transferit la titularitat de la carretera N-II al seu pas pel terme municipal i per equiparar
l'accessibilitat i la seguretat amb la d'altres polígons municipals, estaria bé endegar els estudis necessaris per
tal de convertir la rotonda partida existent en aquest punt en una rotonda complerta. Desprès de tants i tants
accidents com ha provocat s'hauria d'aprofitar l'avinantesa per a millorar la seguretat en aquest punt e
integrar en ella l'accés al Polígon Galileo i al camí municipal de Collastret.

Via segura fins a
52 l'Escola Parc de Saladar

Una via segura desde el tanatori fins a l’escola, degut que no hi ha voreres ni arbres o ombres que protegeixin
del sol i la calor durant els mesos d'estiu.
REPETIDA

Repeteix la 2

Zona d’aparcament de
53 l'Escola Parc de Saladar

Arreglar la zona d’aparcament de l’escola, pavimentar-la i posar arbres que facin més ombres (molt necessàries
als mesos calurosos).
REPETIDA

Repeteix la 19

Via Segura a l’escola
54 Parc del Saladar
Zona d’aparcament de
l’escola Parc del
55 Saladar

Una via segura desde el tanatori fins a l’escola, degut que no hi ha voreres ni arbres o ombres que protegeixin
del sol i la calor durant els mesos d'estiu.
REPETIDA

Repeteix la 2

Arreglar la zona d’aparcament de l’escola, amb arbres que creixin bé i puguin fer ombra.

Repeteix la 19

56 Carril bici
Arreglar l'Avingua de
l'escola parc del
57 saladar

Ampliar la la vorera del C. Joan XXIII fins
Arreglar la vorera del C. Joan Maragall, eliminant un carril o
l'aparcament.
58 carre Joan XXIII
Habilitar unes voreres i senyalització per
poder caminar sense perill en el
trajecte cap a el Col·legi Comptes de
Accés segur per a nens Torregrosa.
i adolescents als
59 centres d'ensenyança
Pàrquing Escola Parc
60 del Saladar
61 Zona de jocs institut

NO VÀLIDA

REPETIDA

20.000 €

No és competència municipal. És
comptència de la Generalitat

Hi ha molts nens i nenes, mares i pares... I gent en general que va amb bicicleta pel camí que va a l'escola parc
del saladar o a les piscines a l'estiu. Estaria be un carril bici per aquella zona ja que a les hores punta entre la
gent i els cotxes les bicicletes no tenen espai i es fica en perill a tothom.
REPETIDA

Repeteix la 2

Arreglar la avinguda que va del tanatori a les piscines i al parc del saladar amb arbres, vorera adient i amb un
carril bici, ja que per allí i passa molta gent i la avinguda no és gent d'adient

Repeteix la 2

REPETIDA

Arreglar la vorera del carrer Joan XXIII entre les travessies Doctor Castells fins al carrer Joan Maragall, ja que hi
ha moltes barreres arquitectòniques que impedeixen que vianants puguin caminar tranquil·lament. L'actuació
hauria de ser sobretot davant de la llar de Jubilats, possibilitant que la gent d'avançada edat pugui arribar-hi
sense problemes. Bàsicament es demana que s'eixampli la vorera i es treguin els arbres.
VÀLIDA

50.000 €

Cada cop més els nens van a l'escola amb bicicleta o patinets als diferents centres d'ensenyança de la vila. El
que no hi ha són unes rutes segures per a ells, havent d'estar entre vianants i cotxes. El que es vol demanar és
una xarxa de carrils bici/patinet per a que aquests nens/es puguin gaudir d'una més gran seguretat i incentivar
la utilització de mitjans de transport ecològics i no motoritzats. Aquestes "vies segures" poden sortir des del
carrer Major, que és una zona peatonal i d'allí anar als diferents centres.
VÀLIDA

50.000 €

Pavimentar el parking de grava que hi ha a la part de darrera de l'escola Parc del Saladar.

REPETIDA

Fer una zona de jocs infantil per la zona de l'institut.

NO VÀLIDA

Repeteix la 19
Existeixen 2 zones infantils als
costats dels instituts

62 Reparar aceras
Desratización y
limpieza de
63 excrementos
64 Enllaç amb la N2

Connexio del carrer Ausiàs March amb
la NII

En todos los lugares necesarios

NO VÀLIDA

No és Inverssió. És Manteniment

Las ratas se extienden. Las palomas son foco de infecciones. Tratamiento?

NO VÀLIDA

No Inverssió. Neteja i control de
plagues.

Enllaçar el carrer Ausiàs March amb la N2, queden pocs metres per finalitzar l'enllaçament amb la carretera

VÀLIDA

20.000 €

65 Voreres

Arreglar les voreres i part del carrer Major. Sóc Pilar Mallada, C/Major, 14. Sóc afiliada a la ONCE i camino amb
bastó
NO VÀLIDA

Es troba previst per l'Ajuntament
a càrrec del pressupost de 2018 i
ja en execució. S'ampliaran les
voreres i s'executaran a un sol
nivell en tot el llarg del C. Major.

66 Línia Telefònica

Dotar de una línia telefòncia l'espai les Roquetes

NO VÀLIDA

No és competència municipal.
Depén de Telefònica.

67 Plaça més segura

Remodelar la plaça i els encreuaments que hi ha davant del cementiri, sobre tot, la rotonda

REPETIDA

Repeteix la 2

68 Caminem segurs

Ampliar camí per fer ruta per poder caminar. És una zona molt transitada per caminadors i és poc segura

NO VÀLIDA

Necessita d'expropiació dels
veïns. Propietat privada.

