VALIDACIÓ
ID final

TÍTOL

1
Policia municipal

2

Contractar un policia municipal per multar aquelles persones que repetidament
aparquen en guals municipals. Seria una manera de justificar els guals que paguem
alguns ciutadans del municipi i que no serveixen ABSOLUTAMENT PER A RES

Instal·lar un pas elevat per reduir la velocitat a l’altura de la plaça Quatretonda, entre
avinguda de Lleida i Avinguda de Quatretonda; ja que es un tram que es tendeix a
Pas elevat per a la reducció accelerar sense respectar els límits de velocitat. D’aquesta manera es permetrà més
de la velocitat dins del nucli seguretat pels usuaris de la plaça i pels vehicles que s’incorporen des de l’Av
urbà
Quatretonda a l’Av de Lleida.

Sala deportiva

Sala destinada para realizar actividades deportivas, gimnasia, yoga, zumba, para todo
tipo de edades y colectivos. Dotada de un mínimo de material para realizar dichas
actividades (Pelotas grandes, stepps, pesas, colchonetas, espejo etc....)

Tancat per a gossos

Tancat per a gossos, en zona avinguda Quatretonda, per exemple al costat Moreno o
on fos possible.

3

4
5

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ

NO VÀLIDA

10

Zona avinguda qautretonda

On es pugui del poble.

Accès a internet gratuït.

Connexió Wi-Fi i de qualitat a les principals places i llocs comuns del poble.
Hi ha un fons europeu que aporta fins a 15 mil euros a fons perdut, per la compra de
material.

Principals llocs de reunió del
poble.

Pump truck

Per als nens i nenes i no tant nens del poble, es podría fer un pump truck per a anar
amb les bicicletes. Es fer monticuls de terra i unes curves i així no caldria anar a
d'altres pobles a jugar. Posar uns bancs i unes papereres i les tardes al poble serien
més divertides. Es podría fer davant del parc de l'avinguda de Lleida o bé a la zona de
la Rambla de Lluís Companys.

Avinguda de Lleida/Rambla
Lluís Companys

Parc infantil més complert

Al poble només hi ha un parc amb una mica de tot, pero encara i això és bastant justet
ja que és on hi anem tots el pares i es queda petit. I més als temps en que ens
trobem. En canvi, al parc de la rambla de Lluís Companys s'hi podría posar alguna
cosa més per als nens i no ens amuntegariem tots al mateix.
Rambla Lluís Companys

11
Contenedor per a cendra.
12

On hi hagi contenedors de
brossa.

Los cuatro que se disponen en
la localidad

L'autocinema, és una forma de cinema, la qual permet veure pel·lícules des de la
privadesa i comoditat d'un automòbil i consisteix en una gran pantalla a l'aire lliure,
d'aquesta manera també compliríem amb la normativa covid. També es podria oferir
servei de crispetes i refrescos. És podria fer el primer o últim cap de setmana de mes.

Via Verda

La creació d'una associació de municipis de la via verda en l'àmbit del patrimoni
natural. Ubicant i assenyalant el patrimoni.

Parque Entrenamiento Parc de Cal·listènia

El cal·listènia és una forma d'entrenament que destaca per treballar menys la potencia
i l'esforç i centrar-se en els moviments de grups musculars mitjançant la repetició de
moviments fent servir el pes del nostre cos.
El cal·listènia és una pràctica esportiva que està guanyat pes en el món del fitness i
l'activitat física gràcies als seus beneficis.
plaça d'Enric Granados

Bike parc

Un espai destinat a zones de lleure i esportives, sobretot dedicades a les bicicletes,
que despunten com a preferides per a petits i grans, tant per l’ús recreatiu com
formatiu.

14

15

16

Caminar i circular amb vehicle pel centre del poble cada cop costa més. El carrer
major, des de l’Ajuntament fins passat el Plus sempre hi ha cotxes aparcats/
estacionats en doble fila, tot indicar que no es pot estacionar, les voreres tenen 30cm
de pas i la gent camina per la calçada. La proposta de millora seria fer tot aquest tram
peatonal, tot el paviment al mateix nivell i prohibició d’estacionament ficant-hi
Millora voreres centre poble jardineres o balises per evitar que els cotxes estacionin.

podria ser l'antic lloc que es va
habilitar fa un temps per fer un
projecte semblant

Benavent del Segrià

Bike Park o Pump Track

La proposta seria fer un espai perquè els nens puguin gaudir de la bicicleta de
muntanya o el monopatí en un circuit de petites dimensions.
Vam disposar de una cosa semblant a la zona del Bellagio, però en executar les
obres de clavegueram es va treure.
La idea seria fer alguna cosa semblant a el que disposen a altres pobles veïns com
Torrefarrera o Rosselló. Un circuit amb pujades i baixades perquè els petits del nostre
poble puguin gaudir de les dues rodes en un entorn completament segur.

En algun terreny pertanyi a
l'ajuntament

Zona verda amb parc
infantil zona poliesportiu

Trobo mancances a la zona del costat del poliesportiu i crec que es podria aprofitar
molt més. La meva proposta és a una de les esplanades al costat del poli (no sé quins
terrenys son propietat municipal) plantar uns arbres, ficar unes taules (millor que els
bancs) per poder fer picnic, una font, un parc infantil, taula de ping pong...
Zona poliesportiu

Millores Av. Lleida (arbres i
vorera)

L'Avinguda Lleida és una de les principals entrades del poble, milloraria alguns
aspectes com per exemple la vorera. Des del carrer Quatretonda fins l'Ajuntament és
quasi inexistent i fer-ne el recorregut sense tindre que baixar a la carretera és missió
impossible, a més sempre hi ha cotxes aparcats a la vorera. També, plantar alguns
arbres a un o als dos costats del carrer.

20

21

Plaga palomas

23
Cap

Hacer algo con plaga de palomas que tenemos en zona Quetretonda
Ponera linias de teléfono en ambulatorio, porque nunca se puede hablar ,llamando
siempre está ocupado.Si habla doctora con pacientes ,no se puede hablar con
personal administrativo.

C/ Mollerussa

Carrer peatonal

Carrer nou ferlo peatonal sol vehicles venís no es pot entrar mai desde la mercería al
Carrer nou per la quantitat de vehicles aparcats al Carrer. Davant la mercería podrían
ficar els pívots que tením davant el plus y alegre dabant la Caixa siempre están baixats
els podrían utilizar els veïns per entrar i sortir del nostre carrer.
Sino Fer una vorera a Tor el Carrer nou per que els vehicles pasen molt corrent i molt a
prop de les portes de entrada cuant surts has de tindre molt de cuidado sino se te
porten per davant.
Carrer nou

30

Parc infantil

Això ja seria on ho considerés
l'Ajuntament

Banc del Temps

Aquesta sí que és una proposta econòmica. Consisteix a compartir coneixements o
habilitats per ajudar d'altres que ho necessitin; per exemple, jo li puc canviar un endoll
a una persona, i una altra persona em pot fer la vora dels pantalons. Per posar un
exemple
A Lleida n'hi ha un:
http://www.bancdetemps.org
En els temps que corren tota mena d'actuació solidària crec que seria ben rebuda.

Alguna depenendència de
l'ajuntament

Zona Pícnic

La proposta consisteix en disposar d'una zona de picnic, propera al poble de l'estil
d'altres poblacions com Sidamon, Raimat...
La idea seria habilitar un espai amb :
-Diverses taules i bancs de fusta.
-Zona de barbacoes amb reixa fixa, per poder ficar graelles a sobre o fer la cuita
d'aliments .
-Pica per netejar estris o abastir-se d'aigua .
-Arbres de fulla perenne, que farien ombra i no embrutarien la zona amb el fullatge.
-Algun gronxador per fer la zona més atractiva pels petits.

Zona adjacent al pavelló

Renovació de mobiliari
infantil

renovació i/o adquisició de mobiliari ifantil situat a la rambla Lluís Companys
incorporant un tobogan o estructura de jocs infantils per tal d'ampliar les zones
d'esbarjo dels més pettis.

Rambla LLuís Companys

Rocòdrom

Incorporació de peces de rocòdrom (preses) de forma longitudinal, és a dir amb un
màxim de 2 metres d'alçada i la longitud que es desitgi per tal de poder-ne fer ús totes
les edats, tal i com hi ha a l'exmple de l'arxiu adjunt.
Poliesportiu

31

Arranjament voreres per
accessibilitat.

Arranjar les seccions de les voreres que corresponen a passos de vianants per tal de
que l’accés sigui una pendent suau superable facilment amb cadira de rodes o altre
mitja de desplaçament per a persones amb discapacitat o cotxets de nens

Onze de setembre - Lleida ; vall
d’Albaida - Pagesia ; pagesia Forques ; onze de setembre països catalans ; països Lleida, i tot un altre seguit de
passos de vianants de la
mateixa zona.

Pipican

Tancament i adequació d’un espai lliure del poble que ja sigui titularitat de
l’Ajuntament per tal de poder dur als gossos i deixar-los sense lligar sota la supervisió
del responsable de l’animal. Es concentraria també el nombre d’excrements en
aquesta zona, i no en carrers, places i zones verdes del poble.

A determinar

32
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Zona skate

Prevista/Existent

NO VÀLIDA

Manquen les dades de contacte

No dades contacte

NO VÀLIDA

Per realitzar una actuació com la demandada
s'hauria de fer un estudi de mobilitat per veure
quines són les zones que poden encabir aquests
arbres que donin ombra. No pot realitzar-se una
actuació d'aquest caire sense contemplar
l'accessibilitat posterior dels carrers i les voreres.
De totes maneres, s'estudiarà.

No viable tècnicament

VÀLIDA

15.000€

Instal·lació de punts de connexió wifi gratuïta
Vàlida
al poble fins a esgotar el pressupost.

VÀLIDA

15.000€

Ampliació del Bike Parc (circuit de bicicletes)
Vàlida
a la zona de Bellagio.

VÀLIDA

Es duran a terme les accions i
15.000€ la compra de material fins
exhaurir pressupost

Ampliació del parc infantil de la Rambla Lluís
Vàlida
Companys.

REPETIDA VÀLIDA

Repeteix la 8

Repetida vàlida

PREVISTA/EXISTENT

Ja hi ha el contenidor. La cendra s'ha de dipositar
en el contenidor de la fracció resta.

Prevista/Existent

PREVISTA/EXISTENT

Es tindrà en compte la seva aportació. Tot i així, és
important fer esment que no pertany al capítol
d'inversions, és manteniment.

Prevista/Existent

NO VÀLIDA

És un servei, per tant no és una inversió

No inversió

NO VÀLIDA

La creació d'una associació no és una inversió i la
senyalització ja està prevista en una altra proposta i
actuació.

No inversió

7.000€

VÀLIDA

REPETIDA VÀLIDA

Parc de calistènia a la Plaça Maeso.

Vàlida

Repeteix la 8.

Repetida vàlida

NO VÀLIDA

Excedeix el cost. > 50.000€

Excedeix cost

PREVISTA/EXISTENT

Projecte en actual execució

Prevista/Existent

Repeteix la 8.

Repetida vàlida

NO VÀLIDA

A tenir en compte i prevista a la finalització de les
obres, ja que actualment estem en un procés de
reparcel.lació del pla urbanístic que implica la
definició de la propietat municipal. Els terrenys
encara no són propietat municipal.

No competència

NO VÀLIDA

Excedeix el cost. > 20.000€

Excedeix cost

NO VÀLIDA

No és una inversió. És un servei.

No inversió

NO VÀLIDA

No és una inversió. És un servei.

No inversió

NO VÀLIDA

A tenir en compte i prevista a la finalització de les
obres, ja que actualment estem en un procés de
reparcel.lació del pla urbanístic que implica la
definició de la propietat municipal. Els terrenys
encara no són propietat municipal.

No competència

NO VÀLIDA

Excedeix el cost. >50.000€

Excedeix cost

NO VÀLIDA

A tenir en compte i prevista a la finalització de les
obres, ja que actualment estem en un procés de
reparcel.lació del pla urbanístic que implica la
definició de la propietat municipal. Els terrenys
encara no són propietat municipal.

No competència

NO VÀLIDA

Els organismes públics no poden realitzar
actuacions amb material reutilitzat que no compleixi
la normativa. És obligatori que tots els mobiliaris
urbans estiguin homologats.

No competència

NO VÀLIDA

No és una inversió, però si podem tenir-ho en
compte per posar-ho en marxa.

No inversió

NO VÀLIDA

A tenir en compte i prevista a la finalització de les
obres, ja que actualment estem en un procés de
reparcel.lació del pla urbanístic que implica la
definició de la propietat municipal. Els terrenys
encara no són propietat municipal.

No competència

REPETIDA VÀLIDA

Repeteix la 9

Repetida vàlida

REPETIDA

Repeteix la 26

Repetida no vàlida

NO VÀLIDA

Excedeix el cost. >20.000 €

Excedeix cost

PREVISTA/EXISTENT

Projecte en actual execució

Prevista/Existent

A tenir en compte i prevista a la finalització de les
obres, ja que actualment estem en un procés de
reparcel.lació del pla urbanístic que implica la
definició de la propietat municipal. Els terrenys
encara no són propietat municipal.

No competència

al costat del poliesportiu

Ja fa temps vaig comentar amb un regidor aquesta idea. És un parc infantil fet només
amb 'restes': canonades, tubs o pneumàtics. Així ho tenen al pati de l'escola pública
de Torroella de Montgrí (per si us voleu informar millor)

29

No viable tècnicament

Poliesportiu

26

28

Vàlida

Ambulatorio Benavent

Fer un parc infantil al costat del poliesportiu edad de 6 a 14 ala part Vella del poble no
tením cap parc

27

Construcció d'un pas elevat per reduir la
velocitat a l'alçada de la Plaça Quatretonda.

Av. Lleida

Parc infantil

Juntament amb la proposta realitzada del pavello poliesportiu, realització de zona
Espai per realitzar activitats esportiva on les propostes poden ser pistes per realitzar altres tipus d'esports (pàdel,
esportives
tennis) rocòdrom, ...

4.500€

Projecte en actual execució

PREVISTA/EXISTENT

REPETIDA VÀLIDA

24

25

No inversió

C/ Major - Av. Pau casals

Pipican

19

MOTIU BREU NO
VALIDACIÓ

El nou poliesportiu de Benavent
de Segrià

Crear un lloc tancat on poder portar als nostres gossos a corre, sense patir que es
puguin escapar, i a més puguin estar amb altres gossets i s’ho passin bé (com el que
hi ha a Torrefarrera), a part de la consciènciar als veïns del poble a recollir les caques
dels seus gossos, ja que jo surto cada dia a passejar a les meves i està tot ple de
caques.

18

22

Urbanització Tercer mil.leni,
Rambla Lluis Companys

Autocine

13

17

Habilitar un contenedor o quelcom similar per a poder depositar la cendra, ja que prop
d'on passejo el gos n'està ple sense cap mena de bossa/ caixa/ etc i quan fa aire
s'escampa per tot arreu (a part que fa lleig , ja que a prop hi ha un parc infantil)

Mejoras de parques
infantiles y de
Sería necesario que los parques existentes, tanto infantiles como el de ejercicios de
mantenimiento de personas mantenimiento, estuvieran en condiciones, todos necesitan un retoque importante
mayores
tanto los aparatos como el entorno de los mismos.

TÍTOL PROPOSTA BUTLLETA VOTACIÓ

La tindrem en compte a la finalització de les obres
del poliesportiu, ja que el recinte està en
construcció.

NO VÀLIDA
Pavelló poliesportiu

Ombres

Seria genial poder comptar amb un PUMTRACK, un circuit asfaltat, amb pujades,
baixades..., amb un horari concret, en el que nens i nenes entre 8 i 12 anys puguin
realitzar un recorregut amb la bicicleta o patinet, ja que a partir dels 8 anys els parcs
Circuit bicicletes. Pumtrack els hi queden petits....

OBSERVACIONS COST

No és una inversió. Implica contractació de
personal

VÀLIDA

Exposo la necessitat de plantar arbres als carrers del poble, on sigui possible per
espai, per proporcionar ombra als vianants.
A l'estiu sortir a caminar per alguns carres és un infern.

9

COST

AV. DE LLEIDA AV.QUATRETONDA

6

8

MOTIUS CONCRETS NO VALIDACIÓ

C/ Les Forques, 10 Bis

Circuit saludable.

7

VÀLIDA
NO VÀLIDA
FUSIONADA
REPETIDA
PREVISTA/EXISTENT

Zona skate, skatepark o parc de patinatge: Espai d'asfalt fí amb algunes rampes per
practicar i fer acrobacies amb l'skate (monopatí) o patinet. El nombre i característiques Al costat del piliesportiu
de les rampes es poden adaptar al pressupost actual i anar ampliant posteriorment si municipal o en qualsevol altre
es considera.
espai que es consideri oportú

NO VÀLIDA

35
Pista d'esports

36

37
38

Pista per practicar esport, oberta i per l'ús public. Inclouria porteries per jugar a futbol i
canastes x jugar a basquet.
Si l'asfalt fos fí també se'n podria fer ús per patinatge, patinets i monopatins.

NO VÀLIDA
Al costat del poliesportiu
municipal

Proposta per a realizar un circuit amb sauló per a bicicletes amb salts i desnivells, com
per exemple el circuit de Pump Track de Torrefarrera. Aquest va costar 22.000€
segons he trobat tot i que desconec el detall d'aquestes despeses, ja que per exemple
a La Garrotxa s'en va fer un prou de semblant i segons està publicat, el cost va ser de
4.000€.
https://www.garrotxadigital.cat/2017/09/19/creen-parc-ciclista-tancat-garrotxa-parcxingurri-preses/
Dins al poble, preferiblement en
una parcel·la propietat de
Realització d'un circuit per a Hi han empreses de moviments de terres a la zona de Lleida que podrien fer i
l'ajuntament o bé cedida. Mínim
bicicletes de BMX
pressupostar una feina així.
uns 2000m2
Parallamps Església

Possar un parallamps a l'església, és un perill no tenir-ho.

Zona lúdica

Mes zones lúdiques per gaudir els infants i en família

Esglesia

39

40
41

Pistes de pàdel

Un esport per disfrutar totes les edats

Gran tirolina

Instalación de una gran tirolina .

Circuito para coches
teledirigidos

Construir un circuito donde llevar tu propio coche eléctrico o de gasolina teledirigido

Millores de carrers

Montar diferents peces de rocodrom en panells de fusta, aquets panells montar-los en
una de les parets interiors del poliesportiu de manera que es puguin inclinar amb
politges per variar la dificultat dels exercicis. També equipar l'espai amb colxonetes per
seguretat. Es podría començar aorofitant una cantonada del pavelló i si la iniciativa te
èxit es podría anar ampliant. Aixi encara podria ser un espai mes polivalent.
Parets del poliesportiu
Aquest carrer està abandonat , arreglar voreres, posar algún banc , posar il.luminació...
Hi ha zones al poble molt deixades.
Avinguda Catalunya

44

Zones a l’aire lliure

Zones per passejar , sentar-se , caminar , fer esport,

Per els voltants del poble

45

Millores als carrers

Arreglar el carrer , il.luminació , flors, bancs ...

Avinguda Catalunya

Zona pavimentada

Una zona pavimentada pero no tancada pot servir per practicar esport a l’aire lliure o
bé per fer la festa major

Millores als carrers

Fer que sigui un carrer ben arreglat amb bancs , ficar llum , voreres ben netes

42
Rocodrom
43

46
47

Avinguda Catalunya

56

VÀLIDA

7.000€

Col·locació d'una tirolina a la Plaça Maeso.

VÀLIDA

4.000€

Circuit per a cotxes teledirigits al Camí de les
Vàlida
Forques.

REPETIDA

Excedeix cost

Repeteix la 49

Repetida vàlida

Repeteix la 43

Repetida no vàlida

REPETIDA

Repeteix la 35

Repetida no vàlida

REPETIDA

Repeteix la 43

Repetida no vàlida

És una proposta que pertany al capítol de
manteniment. De totes maneres, ho tindrem en
compte, ja que els contenidors tenen una ubicació
provisional.

No inversió

Una tirolina

Es podria muntar una tirolina.

Al "parc de les barres" la plaça
que queda enmig de les cases
adossades davant de la
Residència. No recordo com es
diu.

Skate parc - Pista per a
monopatins

Una pista per a monopatins o patinets.

Al costat del pavelló
poliesportiu.

NO VÀLIDA

Font i neteja

La meva proposta és poder ficar una font al Parc que hi ha baranes i fer una neteja del
descampat que hi ha al davant del Parc Quatretonda que està ple de caques de
gossos i no poden anar els nens d'un parc a l'altre. Gràcies.
Parc Quatretonda

NO VÀLIDA

Guardar els diners per fer
les piscines del poble

Ja que amb aquesta quantitat no és suficient, m'agradaria guardar els diners per la
realització de les instal·lacions més necessàries i dinamitzadores del nostre poble.
Poder realitzar les obres de construcció d'un complex de lleure com són unes piscines On el consistori convingui més
i que el jovent no hagi de marxar a altres pobles.
adient.

Arranjament illa creu de
terme

Caldria fer una ullada a la illa on hi ha la creu de terme. És el cagador i pixador de la
zona i està molt deixada.

Bandes per la velocitat

L'entrada i sortida pel C/ La Portella és molt perillós. Els cotxes entren i surten com si
el carrer fos per a fer rally i porten una velocitat excessiva. Personalment, ja he
sol·licitat diverses vegades bandes.

C/ La Portella

Canviar les finestres

Renovació de mobiliari

Renovació de les cortines i de l'escenari de la sala de l'Ajuntament.

Sala de l'Ajuntament

Rocòdrom

Construir un rocòdrom a la paret del poliesportiu.

Poliesportiu

61

Local dels jubilats

Finestres als local dels jubilats

Local dels jubilats

62

Mobiliari

Cadires i taules d'alumini per posar davall de la pèrgola dels jubilats

Adequació de l'edifici
d'ampliació de la guarderia

Dotar de 15.000 euros a l'arranjament de la sala superior de l'edifici d'ampliació de la
guarderia, que aniria destinat a l'Associació de Dones per fer les seves activitats, com
són: classes de gimnàstica, reunions, conferències i d'altres activitats i
esdeveniments.

Delimitació d'una ruta saludable a través de
panells informatius que en senyalitzin el
recorregut.

Vàlida

Creació d'un hort col·lectiu.

Vàlida

REPETIDA VÀLIDA

Repeteix la 40

Repetida vàlida

REPETIDA

Repeteix la 34

Repetida no vàlida

La font ja existeix i la part de neteja és
manteniment.

No inversió

No és una inversió

No inversió

Parc caní en actual execució.
No es valora el concurs d'art urbà perquè cada
proposant només podia presentar dues propostes
en total.

Prevista/Existent

No és una inversió.

No inversió

PREVISTA/EXISTENT

NO VÀLIDA

Era una actuació prevista i actualment ja executada.

Prevista/Existent

VÀLIDA

15.000€

Canviar les finestres del local dels jubilats.

Vàlida

VÀLIDA

15.000€

Renovació de les cortines i de l'escenari de
la sala de l'ajuntament.

Vàlida

REPETIDA

Repeteix la 26

Repetida no vàlida

REPETIDA VÀLIDA
PREVISTA/EXISTENT

Repeteix la 58

Repetida vàlida

Ja existent

Prevista/Existent

Excedeix el cost. > 15.000€
De totes maneres, ja hi ha una previsió de reforma
per un altre ús.

Excedeix cost

PREVISTA/EXISTENT

Projecte amb previsió d'execució en breu.

Prevista/Existent

PREVISTA/EXISTENT

Projecte en actual execució

Prevista/Existent

Repeteix la 39

Repetida no vàlida

Voreres C/ Progrés

Pipi can - parc caní - zona
d'esbarjo

Travessera d'Alendir

Pista de pàdel

Els veïens de Benavent podrien comptar amb una nova instal·lació esportiva. Amb
l'aplicació Click & Padel és molt fàcil reservar pista amb la seva app. Quins beneficis
ens aporta jugar a pàdel? Millora el nostre estat físic, redueix el nostre estrès i
ansietat. Apte per a tot el públic, cor més fort, prevé malalties i l'envelliment. Es pot
jugar durant tot l'any i fomenta l'armonia entre companys.

Al cantó del pavelló poliesportiu

66

15.000€

NO VÀLIDA

Parc caní: és una zona d'esbarjo per a gossos. Es tracta d'un espai on els gossos
poden passejar, relacionar-se i córrer amb altres gossos. Hauria de tenir: bancs,
papereres, font i aparells d'agility per a gossos. Per a la seguretat dels animals hi
hauria d'haver dues zones diferenciades amb tanca perimetral i accessos diferents:
zona per a gossos petits i zona per a gossos grans.

65

VÀLIDA

Inclou senyalització (panells
informatius)

Local dels jubilats

60

Pavimentació de la vorera
del C/ Progrés des de la llar El propòsit és perquè quedi finalitzada la millora del C/ Progrés, ja que és l'únic tram
dels jubilats fins al T Novell. que està per fer i desmereix tot el carrer.

15.000€

C/ La Portella

59

63

VÀLIDA

PREVISTA/EXISTENT

58
Local dels jubilats

Repetida no vàlida

Excedeix el cost. > 20.000€

Zones no correada. I que alguns
veins vulguin cedir.

A causa de la quantitat d'animals de companyia al nostre poble, un recinte tancat amb
papereres, aigua potable i uns bancs, milloraria la imatge i higiene del municipi.
Concurs de grafitis (art urbà) per modernitzar i donar nova vida a certes parets de totxo Al cantó de la residència d'avis,
molt deteriorades.
al solar adjunt amb un horari.

Repeteix la 26

REPETIDA

NO VÀLIDA

Exemple Poble Senterada desde l'estiu passat que ho estant fent.
https://www.ara.cat/pirineus/senterada-recupera-terrenys-desus-hi-horts-collectius_1_3934158.html

Pipican en condicions

Vàlida

REPETIDA VÀLIDA

Horts col.lectius

57

64

No competència

Ruta Saludable

55

Vàlida

NO VÀLIDA

Per l'interior del poble i alguna
zona del voltant

54

Posar un parallamps a l'església del poble.

Inespecífica

Crea una ruta d'uns 5 o 10 km.
Per una zona on es pugui caminar i o correr.
Que estigui senyalitzada i iluminada per poder ser utilitzada totes les hores del dia.
I que sigui una via segura per totes les edats.

53

6.000€

A tenir en compte i prevista a la finalització de les
obres, ja que actualment estem en un procés de
reparcel.lació del pla urbanístic que implica la
definició de la propietat municipal. Els terrenys
encara no són propietat municipal.

Carrer Progrés

51

Repetida vàlida

Proposta massa genèrica.

Carrer progrés hi ha molt poca llum
Ubicació de contenidors brut de brossa , pavimentar almenys ( els de carrer Portella
amb progrés)

50

Repeteix la 8.

VÀLIDA

Carrers ben il.luminats i
curiosos

49

No competència

NO VÀLIDA

NO VÀLIDA

48

52

REPETIDA VÀLIDA

A tenir en compte i prevista a la finalització de les
obres, ja que actualment estem en un procés de
reparcel.lació del pla urbanístic que implica la
definició de la propietat municipal. Els terrenys
encara no són propietat municipal.

REPETIDA

