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Propostes acceptades 
Núm. Títol Lloc Text de la butlleta original Número 

de 
butlleta 

Cost Redactat definitiu 

1 Pavimentació i 
adequació terra 

Exterior del 
Local de Joves 

Arreglar i pavimentar el pati/plaça 
del davant del Local de Joves 

2 50.000€ 1 – Arranjament del pati davant del Local 
de Joves. 
Pavimentació i adequació del terra 
d’aquest espai exterior. 

2 Millorar les necessitats 
de les colònies felines 

A determinar Instal·lar contenidors dormitori i 
menjadors per gats i delimitar la 
zona de les colònies felines 
municipals. Habilitar zones per les 
seves necessitats (sorrals) 

4-5 15.500€ 2 – Millores a les colònies felines. 
Instal·lació de contenidors dormitori i 
menjadors per a gats. Delimitació de la 
zona de les colònies felines municipals. 
Habilitació de zones per a les seves 
necessitats (sorrals). 

3 Instal·lació plaques 
solars (edifici 
Ajuntament) 

Edificis públics Instal·lació de plaques solars en les 
teulades dels edificis municipals per 
afavorir l'autoconsum i disminuir 
l'ús d'energies no renovables  

6-7 45.000€ 3 – Plaques solars als edificis municipals. 
Instal·lació de plaques solars a les 
teulades dels edificis municipals per 
afavorir l'autoconsum i disminuir l'ús 
d'energies no renovables. 

4 Reforma Camp de 
Futbol 

Camp futbol 
municipal 

Habilitar accés camp de futbol amb 
rampa adaptada per minusvàlids  + 
marcador digital 
 

8-11-12 50.000€ 4 – Reformes al camp de futbol. 
Millora de l’accessibilitat amb una rampa 
adaptada per a persones minusvàlides i 
instal·lació d’un marcador digital. 

5 Reforma Camp de 
Futbol 

Camp de futbol 
municipal 

Ampliar el bar del camp de futbol i 
fer-hi un tancament per estar 
resguardat del fred i la pluja. 
 

8-9-11-
12 

20.000€ 5 – Millores al bar del camp de futbol. 
Ampliació del bar del camp de futbol, 
amb un tancament que permeti 
resguardar-se del fred i la pluja. 
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Núm. Títol Lloc Text de la butlleta original Número 
de 

butlleta 

Cost Redactat definitiu 

6 El pati de l’Escola: espai 
d’aprenentatge 

Escola Sant 
Ramon 

Condicionar el pati de l'escola i fer 
nous espais de joc amb un sorral, 
un racó de joc simbòlic, 3 taules de 
ping-pong i 1 caseta per les joguines 
d'educació infantil. Ampliació de 
l'hort. 

13 40.000€ 6 – El pati de l’escola, un espai 
d’aprenentatge 
Condicionament del pati de l'escola amb 
nous espais de joc: un sorral, un racó de 
joc simbòlic, tres taules de ping-pong i 
una caseta per a les joguines d'educació 
infantil. Ampliació de l'hort. 

7 Enllumenat públic 
intel·ligent i sostenible 

Diferents punts 
del municipi 

Substituir fanals o lluminàries per 
enllumenat intel·ligent d'origen 
fotovoltaic i col·locar sensors de 
moviment. 

14 50.000€ 7 – Enllumenat públic sostenible i 
intel·ligent 
Substitució de fanals o lluminàries per 
enllumenat intel·ligent d'origen 
fotovoltaic i col·locació de sensors de 
moviment. 

8 Mobiliari urbà Carrers Vall, 
Sindicat, Passeig 
Pla i Av. Gaudí 

Posar més bancs i papereres en 
aquests carrers 
 

20 10.000€ 8 – Mobiliari urbà. Col·locació de bancs i 
papereres als carrers del Vall i Sindicat, 
passeig del Pla i avinguda Gaudí. 

9 Arranjament davant 
Pavelló 

Pavelló 
Poliesportiu 

Posar una barana davant del 
pavelló, a la zona d'aparcament 
semicircular, per evitar accidents i 
caigudes pel fort desnivell i que 
quedi acabada com la part 
semicircular de l'escola. 

22-23 50.000€ 9 – Arranjament a l’exterior del Pavelló. 
Instal·lació d’una barana davant del 
Pavelló, a la zona d'aparcament 
semicircular, per evitar accidents i 
caigudes pel fort desnivell. 
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Propostes no vàlides 
Títol Lloc Text de la butlleta original Número 

de butlleta 
Motius de no validació 

Cessió de local a l’associació 
PlaGats 

Lloc a determinar Assignar un espai municipal que 
pugui ser destinat a local per 
l'Associació PLAGATS 

4 No s’ajusta a les bases: no és una inversió. 

Creació comunitat 
energètica sostenible 

 Creació d'una comunitat 
energètica formada per actors 
locals que impliqui administració, 
entitats, empreses i privats, per 
l'autoproducció, autoconsum i 
repartiment de l'energia 
sostenible. 

6 No s’ajusta a les bases: no és una inversió. 

Construcció pistes tennis Carrer Mossèn 
Cabayol 

Construcció d'una pista de tennis 
al costat de les noves pistes 
poliesportives. 

8 Supera el pressupost màxim (50.000€). 

Oficines per a entitats 
esportives 

Camp de futbol / 
Pavelló 

Construir o habilitar un espai per 
destinar-lo a oficines per les 
entitats esportives, i espai per 
exhibir trofeus, fer reunions i 
tasques administratives. 

9-10 No s’ajusta a les bases. Habilitar un espai no és 
una inversió. Si s’opta per la construcció, 
supera el pressupost màxim (50.000€). 

Construcció pistes pàdel Carrer Mossèn 
Cabayol 

Construir unes pistes de pàdel al 
costat de les noves pistes 
poliesportives per fomentar aquest 
esport d'actualitat i molt practicat. 

15-16-17-
18-19 

Supera el pressupost màxim (50.000€). 

Millora de carrers Carrer 11 de 
setembre 

Arreglar asfaltat i voreres. 21 Supera el pressupost màxim (50.000€). 
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Propostes existents, previstes o en execució 
Títol Lloc Text de la butlleta original Número 

de butlleta 
Motius de no validació 

Espai d’estudi Edifici municipal a 
determinar 

Habilitar un espai amb material 
informàtic, ordinadors i xarxa 
WiFi per poder anar a estudiar, 
llegir, consultar o fer reunions. 

1 Aquest espai ja està disponible a la Biblioteca, 
dotada d’ordinadors i connexió a Internet. 

Circuit càmeres vigilància Diferents punts del 
municipi 

Instal·lació de vàries càmeres de 
vigilància en carrers estratègics 
del municipi, principalment els 
d'entrada i sortida. 

3 Ja hi ha un projecte en marxa en el qual es 
contempla la instal·lació de set punts de 
càmeres de vigilància. 

 


