
N PROPOSTA
VALIDACIÓ 

FINAL
JUSTIFICACIÓ VALIDACIÓ 

COST 

APROXIMAT
OBSERVACIONS COST

1 Climatitzar el pavelló poliesportiu NO VÀLIDA La inversió supera el pressupost.

2
Reduir la velocitat dels cotxes al carrer 

Passatge del Parc
NO VÀLIDA S'inclou a la 38

3
Llibres de text gratuïts per aquelles famílies que 

acreditin no tenir suficients ingressos econòmics 
NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

4
Tancament total amb portetes d'accés als parcs 

infantils
VÀLIDA     30.000,00 € 

Es valora tancar o bé acabar el tancament, amb

tanca i portes de fusta dels següents espais de

jocs infantils. Plaça Corts Catalanes, placeta de

Fusta, placeta cantonada Verge de Montserrat,

placeta Avinguda Lleida, placeta de Poble sec,

placeta d'Avinguda Catalunya, placeta Malpartit i

espai de jocs infantils del Parc.

5 Netejar parcs infantils NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

6 Parcs infantils nets i segurs NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

7
Instal·lació de desfibril·ladors externs en espais 

públics del poble
VÀLIDA       7.000,00 € 

Es proposa la col·locació de tres desfibril·ladors

externs, un a l'exterior del Centre mèdic, un altre al

porxo de l'Ajuntament i un tercer al pàrquing de les

piscines.
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8 Marquesines a totes les parades d'autobús VÀLIDA     10.000,00 € 

Es proposa posar dos marquesines obertes tipus

"Conviviale", una a Avinguda Lleida i l'altra al

davant de la cooperativa. No es considera viable

tècnicament la seva instal.lació a la resta de

parades pel tipus i secció de voreres existents.

9 Climatitzar el pavelló poliesportiu NO VÀLIDA La inversió supera el pressupost.

10

Local o locals, que siguin de l'ajuntament amb 

opció, interior i/o exterior per a poder ser centre 

de reunió, celebracions, etc. amb criteri 

particular. Totalment d'acord amb entrega de 

fiança.

NO VÀLIDA

L'Ajuntament ja disposa de diverses

sales com la sala social i la sala del CEI.

L'ordenança municipal permet el lloguer

de la sala sempre que hi hagi

disponibilitat.

 

11

Crear una sala com cal o gimnàs, per tal de 

poder realitzar, reunions, festivals, exhibicions, 

tots plegats.

NO VÀLIDA

Adquirir i adequar una sala més gran

que el gimnàs existent a l'Escola La

Creu supera el pressupost.

12

Instaurar un Esplai, com el de tota la vida, on es 

fan sortides, excursions, campaments, tardes 

divertides, entre infants i/o famílies. i poder fer 

trobades entre d'altres grups, centres etc. una 

manera de compartir i conviure... en definitiva 

com abans es feia.

NO VÀLIDA

L'Ajuntament està estudiant habilitar un

lloc a l'escoles velles, no obstant, la

disponibilitat de l'espai no serà suficient

per al desenvolupament de l'activitat.

Aquesta iniciativa requerirà l'impuls d'un

grup de persones o d'alguna entitat per

tal que l'activitat es pugui desenvolupar,

en aquest sentit, us animem a que us

poseu en contacte amb la regidoria

d'Educació i infància i li traslladeu

aquesta petició i sensibilitat.

13 Climatitzar el pavelló poliesportiu NO VÀLIDA La inversió supera el pressupost.

14
Arreglar l'aparcament, ja sigui pavimentant-lo o 

amb gravilla
NO VÀLIDA S'inclou a la 22
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15 Soterrar els contenidors de residus i reciclatge NO VÀLIDA

Actualment està en procés, al Consell

comarcal del Segrià, un concurs per tal

de substituir tots els contenidors del

poble. D'altra banda, la decisió del tipus

de contenidors és una decisió

mancomunada, en aquest sentit, la

decisió és de posar contenidors de

càrrega bilateral.

16
Augmentar la plantilla del personal sanitari del 

poble 
NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

17 Climatitzar el pavelló poliesportiu, inclòs el bar NO VÀLIDA La inversió supera el pressupost.

18

Condicionar les piscines tot fent que hi hagi més 

zona verda, que estigui millor cuidada, així com 

més zona de bar

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

19

Tancament complert mitjançant petites portes 

d'accés (i d'obertura fàcil) de tots els parcs 

infantils del poble, ja que n'hi ha alguns com ara 

el de la plaça Corts Catalanes que no està 

tancat del tot i els nens i nenes s'escapen.  

A més, caldria establir un procediment fix i 

freqüent de neteja de les zones amb plataforma 

de goma (terres fets amb goma de pneumàtic) 

dels parcs infantils. 

NO VÀLIDA S'inclou a la 4

20

Caldria posar un ressalt al Carrer Gran - Via, a 

la meitat, a l'altura del pas de zebra que es 

troba a la meitat del carrer ja que els cotxes 

passen força ràpid per aquest punt i sols hi ha 

ressalts a les dues puntes del carrer. 

VÀLIDA       5.500,00 € 
Es proposa la construcció d'un pas elevat on es

troba el pas de vianants.

21

Caldria instal·lar un parell d'aires condicionats al 

pavelló esportiu, en concret, a la sala de 

spinning i a la sala de màquines. 

NO VÀLIDA S'inclou a la 121
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22

Pavimentació i/o asfaltat de l'aparcament 

municipal. Per crear més i millors places 

gratuïtes d'aparcament.

VÀLIDA     35.000,00 € 

Pavimentació de 2.250 m2 amb un paviment de

triple engravillat compactat i la delimitació de les

places d'aparcament amb llistons de fusta. Inclou

la construcció de dos reixes per recollida d'aigua i

grava  a l'entrada i sortida de l'aparcament.

23
Una zona verda a les antigues escoles. Un bon 

parc amb zona verda i ombra.
NO VÀLIDA

Aquesta parcel·la ha estat adquirida per

l'Ajuntament amb l'objecte de permutar-

la per la part de la plaça de l'Amistat que

encara és de titularitat privada.

24

Reformar les piscines: la gespa està molt 

malament, el terra del fons de les piscines està 

malament .El nens quan surten de l'aigua, el 

terra patina molt.

NO VÀLIDA

Durant els últims mesos s'han portat a

terme les actuacions de manteniment i

reparacions per tal d'adequar el recinte

de les piscines.

25 Zona verda NO VÀLIDA Massa genèrica, inespecífica 

26 Millora de places i parcs infantils NO VÀLIDA Massa genèrica, inespecífica 

27

Agent cívic: posar una figura que rondés pels 

carrers i es dediqués a vetllar pel bon ús del 

mobiliari urbà, i per sancionar la gent que no 

estigui tenint una conducta cívica que pugui 

afectar a la resta d'habitants del poble. Així que 

es necessita una persona exclusivament per dur 

aquesta tasca i imposar sancions simbòliques a 

aquella gent que es trobi duent a terme accions 

com: no recollir els excrements dels seus 

animals de la via pública, fumar i llençar burilles 

dins la llar d'infants i parcs infantils...

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

28

Arreglar les voreres d'alguns carrers del poble, 

ja que són voreres estretes i han col·locat 

arbres, i això implica que no podem passar ni 

amb carret de nens, ni l'àvia amb el caminador, 

ni ningú amb cadira de rodes.

NO VÀLIDA S'inclou a la 92
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29

Enjardinar les zones verdes del carrer Mossen 

Cinto Verdaguer, que estan amb pedra 

ceràmica.

VÀLIDA     45.000,00 € 

Per tal d'enjardinar aquestes zones cal

primerament adequar el terreny, instal·lar una

xarxa de reg i procedir a la plantació de gespa i

arbrat. Es considera un preu per metre quadrat de

20 euros, iva inclòs. Pel que la superfície màxima

que pot abarcar el pressupost és de 2.250 m2. Les

zones verdes que limiten amb el carrer Jacint

Verdaguer tenen una superfície de 6.000m2. Amb

el pressupost es proposa enjardinar les dues zones 

verdes compreses entre Rambla Sant Jordi i

Avinguda del Convent. 

30

La zona verda que hi ha entre els c/ Pere el 

Gran i Avda. el convent, limítrofe amb zona no 

urbana, fer l'enjardinament de tota la zona 

verda.

VÀLIDA     35.000,00 € 

Per tal d'enjardinar aquestes zones cal

primerament adequar el terreny, instal·lar una

xarxa de reg i procedir a la plantació de gespa i

arbrat. Es considera un preu per metre quadrat de

20 euros iva inclòs. Les zones verdes compreses

entre Avinguda del Convent i carrer Pere el Gran

tenen una superfície de 1.750m2

31 Reformar el bar complex esportiu-piscines VÀLIDA     45.000,00 € Ampliació i reformar el bar de les piscines.

32
Piscina climatizada para que la gente del pueblo 

pueda practicar natación.
NO VÀLIDA La inversió supera el pressupost.

33

Parque con terrario y toboganes con suelos anti 

golpes como la plaza de enfrente a la 

pescaderia

NO VÀLIDA

Part d'aquest solar solar és de propietat

privada i l'altra part està qualificat de

sistema d'equipaments, pel que es

considera que no és viable destinar-lo a

sistema d'espais lliures. No obstant, es

valora a la proposta 52 l'ampliació de la

zona de jocs del Parc.

34

Fer la inversió perquè no hi hagi aules 

prefabricades a l'escola La Creu, i també a 

l'institut del poble. 

NO VÀLIDA
Competència del Departament

d'Ensenyament

35
Semàfor amb polsador al pas de vianants que 

faciliti l'accés al poble
NO VÀLIDA És competència del Ministeri de Foment
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36

Pumptrack: És un circuit asfaltat per a 

bicicletes, monopatins, patins, skates etc, i que 

es pot recórrer amb la inèrcia dels salts del 

recorregut. 

http://www.alpicat.cat/departaments/esports/alpi

cat-inaugura-el-pump-track-un-espai-ludic-

familiar-unic-acatalunya

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

37

Manteniment de la basseta del parc de la zona 

esportiva. Estaria bé que es tractés l'aigua per 

mantenir-la clara i cada vegada que seguen la 

gespa es tregués la brossa que hi pot haver 

dins. No estaria de més posar-hi uns quants 

bancs més.

VÀLIDA       2.400,00 € 

D'aquesta proposta es valora la part d'inversió que

representa posar bancs. Es proposa col.locar 8

bancs al Parc.

38

Disminuir la velocitat dels cotxes en el passatge 

del parc. Es podrien posar bandes rugoses o 

mirar alguna solució perque no es pugués 

correr tant per un carrer estret, de direcció 

única, on sempre hi ha cotxes aparcats i per on 

hi passen tants infants al sortir de l'escola. Si 

s'ha de parar de cop i van massa ràpid no hi ha 

lloc per esquivar. 

VÀLIDA       4.000,00 € 
L'actuació consistiria en col·locar dos grups de tres

bandes cada grup.

39

Fer un pas de vianants elevat a l'altura de la 

carretera vall d'aran n°15. És impossible 

travessar la carretera amb seguretat els cotxes 

pràcticament no solen parar,i fa molt respecte 

creuar la carretera amb seguretat.

NO VÀLIDA
Atès que afecta a la carretera N-230,

aquesta proposta és competència del

Ministeri de Foment.

40 Enderrocar casa per ampliació de la sala social NO VÀLIDA S'inclou a la 94

41 Posar bandes rugoses per excés de velocitat VÀLIDA       9.000,00 € 
L'actuació consistiria en col·locar tres grups de tres

bandes rugoses de tres bandes cada grup.

42 Ensulfatar arbres del carrer NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

43 Pintar els passos de zebra NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió
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44
Arreglar camins: Rosselló ho té pavimentat i 

Torrefarrera, no. Hi ha molts clots.  
VÀLIDA     22.500,00 € 

L'Ajuntament no és partidari d'asfaltar els camins

que no formen part de la xarxa viària bàsica, no

obstant, es valora arreglar els 2.100 m2 de camí

mitjançant un tractament superficial consistent en

un reg asfàltic.

45
Posar semàfors de botó o precaució als passos 

de vianants 
NO VÀLIDA És competència del Ministeri de Foment

46

Dissenyar un projecte a mig termini per poder 

disposar al nostre poble d'un esplai o centre 

excursionista que ofereixi activitats per als nens 

i nenes amb un ambient distés, lúdic però a la 

vegada generador de curiositat i aprenentatge 

pels nostres fills/es.. amb la finalitat última de 

cercar un respecte cap a un mateix, els altres i 

l'entorn.  

L'organització i monitoratge es un aspecte a 

definir en el propi projecte, ja que el ventall 

d'opcions és gran. 

NO VÀLIDA

L'Ajuntament està estudiant habilitar un

lloc a l'escoles velles, no obstant, la

disponibilitat de l'espai no serà suficient

per al desenvolupament de l'activitat.

Aquesta iniciativa requerirà l'impuls d'un

grup de persones o d'alguna entitat per

tal que l'activitat es pugui desenvolupar,

en aquest sentit, us animem a que us

poseu en contacte amb la regidoria

d'Educació i infància i li traslladeu

aquesta petició i sensibilitat.

47
Un lloc on poder gaudir d'una bona barbacoa  i 

amb lloc per a que la canalla s'entretingui.
NO VÀLIDA

Es considera que cap dels espais

qualificats d'espais lliures a Torrefarrera

reuneix les condicions per a poder

instal·lar una àrea de barbacoes i

l'espai de picnic que porta associat, per

tant, aquesta proposta comportaria la

creació d'un nou parc, el què superaria

la inversió prevista al pressupost.

48 Posar vàters al cementiri VÀLIDA     20.000,00 € 

Instal·lació d'una caseta prefabrica per als banys

que inclogui lavabo adaptat sobre llosa de formigó.

Inclou fossa sèptica.

49 Neteja dels Contenedors i la seva zona NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió
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50 Arranjament de l'alsinar VÀLIDA     21.000,00 € 

L'adequació d'aquest espai ha de ser compatible

amb la preservació dels valors naturals pel que les

actuacions han de tenir el mínim impacte possible.

En aquest sentit la proposta consistiria en la

col·locació de bancs i papereres. La major part del

pressupost es destinaria a l'adequació dels

accessos.

51 Climatitzar el poliesportiu NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

52 Posar gronxadors pels més petits (bebes) VÀLIDA     45.000,00 € 

Es proposa ampliar uns 180 m2 la zona de jocs

infantils al Parc del passatge del Parc, amb jocs

adaptats i per als més petits, amb terra de cautxú,

atès que substituir els existents provocaria també

una falta de jocs infantils en altres edats. 

53

Al pati de parvulari, ara que ve la calor, es 

podrien posar toldos per protegir als mes petits 

del sol, o almenys buscar una solució, ja que, 

surten a les hores d'esbarjo escolar i del 

menjador i no tenen cap ombra per protegir-se.

NO VÀLIDA S'inclou a la 58

54

Millorar els contenidors d'escombraries. 

Actualment són de molt mal accés, sobretot els 

de paper.  

NO VÀLIDA

Actualment està en procés, al Consell

comarcal del Segrià, un concurs per tal

de substituir tots els contenidors del

poble.

55 Soterrament de contenidors NO VÀLIDA

Actualment està en procés, al Consell

comarcal del Segrià, un concurs per tal

de substituir tots els contenidors del

poble. D'altra banda, la decisió del tipus

de contenidors és una decisió

mancomunada, en aquest sentit, la

decisió és de posar contenidors de

càrrega bilateral.

56
Retirar els cotxes abandonats del carrer serra 

llarga
NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

57
Alguna cosa para nuestros hijos/as para los 

patines,monopatines...etc subidas bajadas, 
NO VÀLIDA S'inclou a la 111          
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58

Posar llocs de sombra als patis de l'escola, es 

insoportable als mig dies, els nens tenen molts 

cops de calor

VÀLIDA     45.000,00 € 

Es proposa posar tendals a uns 400 m2 dels patis

de l'Escola la Creu, inclou tota la estructura i les

proteccions d'aquesta, la redacció d'un projecte i la

direcció d'obra. Aquesta proposta estarà

supeditada al vistiplau del Departament

d'Ensenyament o de la direcció de l'Escola en el

seu defecte.

59

Plaça Sweet taller, fer mantenimient i neteja. A 

l'estiu ens trobem moltes ampolles trencades i 

està molt bruta. 

Arreglar tot el Terra i posar més bancs per a les 

mamis.

VÀLIDA

Una part de la proposta no es considera

inversió, sinó manteniment. Es valora

únicament la proposta de col.locar

bancs

      3.500,00 € 

D'aquesta proposta es valora la part d'inversió que

representa posar bancs. Es proposa col.locar 4

bancs a la plaça i arreglar els clots.

60

Neteja i mantenimiento plaça de la cantonada 

del carrer les eres. Està molt bruta i no s'hi pot 

jugar

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

61
Crear un circuit per anar amb patinet o bicicleta 

BMX
NO VÀLIDA S'inclou a la 111 

62
Acondicionar el carrer i enllumenat fins al 

cementiri 
NO VÀLIDA

Aquesta proposta es considera

inconcreta. No obstant es valoren alguns

aspectes que hi podrien estar inclosos a

les propostes 106, 107 o 62.

63
Preparar un estudi per la construcció d'un 

Centre de día o una residència al municipi
NO VÀLIDA

La construcció d'un centre de dia, no

consisteix únicament en la implantació

de l'edifici, sinó que genera despeses

recurrents, com són les de personal,

manteniment, subministre... Pel que es

considera que no és una inversió

sostenible.

64
Convertir la Plaça lletja del Carrer Major en un 

aparcament 
VÀLIDA     25.000,00 € 

Substitució del paviment existent atès que l'actual

no es pot aprofitar, creació de pendents per al

desguàs de l'aigua, pintura per a la delimitació de

les places d'aparcament i adequació de l'accés.

65
Millora del material (bicicletes, per exemple) del 

poliesportiu
NO VÀLIDA

Aquesta actuació ja s'ha realitzat, està

pendent la seva col.locació.
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66 Posar ventiladors al poliesportiu NO VÀLIDA La inversió supera el pressupost.

67

Canviar paviment de la Plaça l' Amistat per tal 

que no s'aixequi la terra, ni pols de la Plaça, i 

posar uns límits perquè la terra no baixi a la 

vorera.

NO VÀLIDA S'inclou a la 67

68

Canviar arbres de l' Av Lleida. Substituir-los per 

algun altre tipus d'arbre que les fulles tinguin 

una caiguda més ocasional o estacional.

VÀLIDA       2.500,00 € 

Arrencada de 10 arbres existents i substitució per

arbres del tipus Lagerstroemia, que son els arbres

que es van posar al carrer Gran Via. Inclou

col·locació de tutors.

69

Taller d'expressió visual. Mitjançant classes 

teòrico-pràctiques i guiant un procés creatiu es 

pot aprendre a comunicar a través de les 

fotografies. La idea del taller és utilitzar com a 

eina el telèfon mòbil, d'aquesta manera tothom 

pot participar-hi i no s'exclouria a ningú per 

temes tècnics. La durada el projecte mínima 

sería de 15 hores. Es poden fer diferents grups 

de treball ja que el nombre màxim d'alumnes 

per taller seria 10, per tal de poder donar una 

atenció més individual i personalitzada.

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

70

Un centre de dia, si cada any i destinem 

aquestos  € un any el tendriem fet,una part ja 

està feta

NO VÀLIDA

La construcció d'un centre de dia, no

consisteix únicament en la implantació

de l'edifici sinó que genera despeses

recurrents, com són les de personal,

manteniment, subministraments... Pel

que es considera que no és una inversió

sostenible.
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71

Creació d'un local d'oci nocturn on el jovent 

torrefarrerí i d'altres pobles veíns pugin gaudir 

de les nits d'estiu o d'hivern. La idea seria fer 

una mena de local on puguin fer-se micro 

festes, amb concerts de grups locals del mateix 

poble i dies amb dj's també locals. Gaudint de 

diferents estils de musica cada cap de setmana, 

seria un local per majors de 16 anys, que 

estaria basicament equipat amb un equip de so 

basic, que consti de 2 microfons, dos o tres 

altaveus i alguns focus amb llums. També hi 

hauria una barra que podria ser gestionada per 

l'associació de joves de Torrefarrera on hi 

hauria venta de begudes i alguns sofas on 

poder anar de "Chill out" les nits de concert. 

També hi hauria la possibilitat de els diumenges 

per la tarda fer-ho per el jovent de majors de 13 

anys. 

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

72

Invertir en un concert de Green Valley on es 

recaudarien molts diners i on l'associació de 

joves podría montar una barra per recaudar 

fons.  

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

73

Fer un mini festival a Torrefarrera només de 

música electrònica actual com la de 

Tomorrowland. 

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

74
Crear un circuit o petits salts per scooters o 

skate
NO VÀLIDA

La creació del circuit s'inclou a la

proposta 111, no obstant el lloc per a la

seva implantació no pot ser la plaça de

l'Amistat, atès que es tracta d'un espai

que necessitarà d'un disseny global per

tal de compatibilitzar els diferents usos,

prèvia adquisició dels terrenys que

encara són de titularitat privada.
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75
Crear un recorregut de terra amb bots per 

circular amb BTT o bicicleta
VÀLIDA     18.000,00 € 

La configuració d'aquests circuits requereixen de

molt espai pel que la inversió superaria el

pressupost. No obstant, es proposa un pumptrack

de terra d'uns 500m2.

76 Renovar les pistes de tennis de les piscines VÀLIDA       3.500,00 € Reparació de les esquerdes de les pistes de tenis .

77

Es planteja potenciar la mobilitat sostenible i 

segura per a reduir els costos mediambientals 

dels desplaçaments al poble mitjançant les 

següents línies d'actuació:  

   - Crear un carril bici que permeti circular per 

tota la població o per aquells carrers en els que 

sigui possible posar-lo. Una possible solució 

seria aprofitar un dels carrils d'aparcament de 

cotxes en el cas dels carrers que en tenen a les 

dos bandes. 

   - Crear aparcaments de bicicleta en la zona 

comercial del poble.   

VÀLIDA     29.000,00 € 

Es proposa l'adequació de l'Avinguda Europa i el

carrer Corts Catalanes, des d'Avinguda Lleida, per

tal d'implantar un carril bici. La proposta consisteix

en eliminar un dels carrils per a cotxes en un

costat de l'Avinguda Europa. Al carrer Corts

Catalanes, l'actuació consistiria en eliminar la

banda d'aparcament del costat de l'Institut, des de

l'Avinguda Lleida fins a l'Avinguda Europa. Es

posaria una zona d'aparcament de bicicletes al

costat del Centre mèdic i de l'Escola la Creu i

s'ampliaria el de les piscines, atès que el projecte

de l'Institut ja en contempla. Cal tenir en compte

que no s'ha realitzat cap estudi de l'impacte sobre

el trànsit d'aquesta proposta. El pressupost

contempla la senyalització vertical i horitzontal dels

carrils, la col·locació d'elements separadors de

trànsit per delimitar el carril bici impedint l'accés

dels vehicles i la col.locació d'aparcaments de

bicicletes. Inclou l'enderroc de les parts de la

vorera que delimitaen la zona d'aparcament al

carrer Corts Catalanes i refer  aquests espais.

78

Estaria bé fer per tot el poble carril per a 

bicicletes i destinar una zona per a poder fer 

circuits divertits. 

NO VÀLIDA

No es possible actualment fer un carril

de bicis per tot el poble atès que

implicaria la pèrdua de zones

d'aparcament, caldria disposar d'un

estudi de mobilitat del trànsit detallat i

establir alternatives només per a

bicicletes, no obstant es valora a la

proposta 77, l'adequació d'algun carrer

per tal de poder posar un carril bici. Pel

que fa a la zona de circuits, es valora a

la proposta 75.
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79 Park per a joves NO VÀLIDA Massa genèrica, inespecífica 

80

Propuesta para incrementar los días de la 

máquina de limpieza para que al menos la 

mayoría de las calles sean limpiadas dos veces 

a la semana.. 

Tal y como está ahora la máquina de limpieza 

realiza muy pocos días, muy pocas calles y muy 

repetidas, otras calles nada de nada...

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

81

Caldria fer el pas de vianants que està a l'altura 

del carrer Gran Via 44-46 elevat de tal manera 

que els vehicles reduissin la velocitat per la que 

transiten per la Gran Via.  

NO VÀLIDA S'inclou a la 20

82

Caldria acabar d'executar la proposta feta per 

les docents de la llar d'infant per tal de adequar 

el pati i evitar la pols que genera l'actual. 

VÀLIDA     30.000,00 € 
Es proposa pavimentar el pati amb diferents

paviments, cautxú, fusta, herba artificial i sauló.

83

Caldria redistribuir el menjador de la llar 

d'infants per tal de minimitzar la reverberació del 

soroll, adequar-lo per a que els nens poguessin 

dormir allí i a la vegada fer-li un accés queno 

estigués exposat a les inclemencies del temps. 

VÀLIDA     27.000,00 € 

Es proposa tancar el passadís amb mur de fàbrica

arrebossat i pintat per la part posterior, 33m, i amb

alumini i vidre la part de davant, 11m. Pel que fa al

menjador, es proposa adquirir panells fono

adsorvents mòbils per tal de distribuir-los per la

sala, 5 panells de 3m de llarg i 1,30 m d'alt, i

col.locar plaques fonoabsorvents a tot el sostre.

84 Tancar els parcs infantils i mantenir-los nets NO VÀLIDA S'inclou a la 4

85
Refrigerar el poliesportiu: Sala d' spinning i 

altres instal·lacions
NO VÀLIDA S'inclou a la 87

86
Conscienciació de la tinença d'animals de 

companyia
NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

87

Millores instalacions del pavelló: seria un canvi 

de les màquines i peses del gimnàs que estan 

totalment desgastades, fins i tot rovellades. Les 

bicicletes d'spinning, exactament igual...etc. 

NO VÀLIDA
Aquesta actuació ja s'ha realitzat, està

pendent la seva col·locació.



N PROPOSTA
VALIDACIÓ 

FINAL
JUSTIFICACIÓ VALIDACIÓ 

COST 

APROXIMAT
OBSERVACIONS COST

88
Adaptació de parcs infantils per a nens amb 

discapacitat intel·lectual i motriu
VÀLIDA     45.000,00 € 

Els parcs existents, en general de petites

dimensions, es fa difícil encabir nous jocs infantils.

Per tal d'encabir aquesta proposta, es proposa

ampliar la zona de jocs infantils de la placeta

situada a la cantonada de Verge de Montserrat i fer

una placeta adaptada per a tots els nens i nenes.

D'altra banda es proposa col.locar jocs adaptats a

la proposta 133.

89

Ajuda al centre escolar del poble per poder 

disposar de material educatiu adaptat per a  

nens amb discapacitat, intelectual, auditiva o 

motriu i perquè l'Ampa pugui ajudar també amb 

opcio de estrascolars especials

NO VÀLIDA
Competència del Departament

d'Ensenyament

90
Fer la piscina gran coberta per poder realizar 

activitats aquatiques a l'hivern.
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

91

S'instal·len unes petites cabines, en format 

d'estanteria i amb una petita porta per poder 

tancar-les, on hi ha diferents tipologia de llibres 

o revistes. Amb aquesta acció es fomenta la 

lectura en les hores de lleure.

VÀLIDA          500,00 € 

Col.locació d'una vitrina exterior amb porta de

vidre, per a llibres a les piscines. Els

subministrament de llibres i revistas dependrà de la

iniciativa privada.

92

Treure els arbres de les voreres estretes, i fer 

que els veïns tallin les plantes que les 

envaeixen

VÀLIDA     45.000,00 € 

El pressupost cobreix l'arrencada i reposició de

paviment amb base de formigó de 150 embornals

el que representa el 80% dels arbres existents als

carrers Ramón Llull, Rafael Casanovas, Pere El

Gran, Ramon Montaner, Jaume I passatge Fermí

Palau.

93

Tancar els patis: Tots els que estan sense 

construir, si més no aquells on el desnivell del 

carrer és de més de 2 metres i poden ocasionar 

accidents

NO VÀLIDA

Dins de la zona residencial tots els

solars existents són privats, s'està

estudiant la redacció d'una nova

ordenança que reguli aquest aspecte.

94
Encara que sigui per etapes ampliar la Sala 

social
VÀLIDA     43.000,00 € 

Enderroc de l'immoble existent al carrer Carretera

21 i la redacció del nou projecte constructiu per

ampliar la sala social, inclou redacció del projecte

d'enderroc i direcció d'obra.
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95

Es fa molt difícil,  compartir espais segons les 

activitats,per exemple el assaig de teatre, i en 

quant a la representaciò  el escenari que hi ha 

ara resulta amb poca fondària  els atretzos ens 

ocupen molt espai, i no sabem on posar-lo 

NO VÀLIDA
S'estudiara amb l'ampliació de la sala 

social. 

96 Fer mes espai a  les voreres NO VÀLIDA S'inclou a la 92

97 Adequar l'aparcament de Verge de Montserrat NO VÀLIDA S'inclou a la 22

98
Arranjament zona enjardinada plaça petita del 

casc antic. Dotar-ho de més rosers o més verd.
VÀLIDA       1.200,00 € Es proposa la col·locació de jardineres.

99

La plaça l'Amistat, plaça principal del municipi, 

requereix un arranjament del seu entorn tant pel 

que fa a les espones (Av. De Lleida), com a les 

totxanes que  l'envolten en la part més plana 

(davant farmàcia).

VÀLIDA     18.000,00 € 

Es proposa enjardinar els voltants de la plaça a

l'Avinguda Lleida i arranjar els dos passos de

pedra. Per tala que no s'aixequi la pols es proposa

un reg amb sals.

100

Millorar l'estructura i l'estètica de la rotonda 

situada a la cruïlla entre Av. De Lleida, Verge de 

Monserrat, Camí del Convent i Farreria. Per la 

qüantitat de trànsit que hi circula, queda 

posicionada com una rotonda principal

VÀLIDA     15.000,00 € 
Es faria una configuració el·líptica i més gran de la

rotonda i s'enjardinaria. 

101

Voldria que hi hagués un agrupament escolta on 

es pogués desenvolupar l'oci dels nostres 

infants i joves treballant valors importants per a 

tots. 

Associat a altres agrupaments escolta es podria 

engegar per fer moltes activitats.

NO VÀLIDA

L'Ajuntament està estudiant habilitar un

lloc a l'escoles velles, no obstant, la

disponibilitat de l'espai no serà suficient

per al desenvolupament de l'activitat.

Aquesta iniciativa requerirà l'impuls d'un

grup de persones o d'alguna entitat per

tal que l'activitat es pugui desenvolupar,

en aquest sentit, us animem a que us

poseu en contacte amb la regidoria

d'Educació i infància i li traslladeu

aquesta petició i sensibilitat.
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102

Un camí preparat on es pogués creuar la 

nacional i connectar amb els camins de l'horta 

que van a Lleida. Fer una ruta verda que 

connectés amb Lleida. Crec que seria molt bona 

opció per fer rutes cicloturístiques i també per 

gent que ha d'anar cada dia a Lleida. Oferir la 

possibilitat de poder anar a Lleida en vehicle (ni 

cotxe ni moto) oferiria una oportunitat 

innovadora i molt exportable.  

Aquesta proposta permetria als seus usuaris 

utilitzar bicicletes elèctriques i altres vehicles i 

seriem una població "family friendly"

NO VÀLIDA

Aquesta comporta un estudi conjunt

amb l'Ajuntament de Lleida i l'obtenció

de caminis de titularitat privada, pel que

es considera que la inversió supera el

pressupost.

103

Incloure aquests diners al gruix necessari per 

construir una biblioteca pública. Es tracta d'un 

equipament necessari al poble per tal de 

proporcionar a tots els torrefarrerins un espai de 

cultura, lleure i aprenentatge. 

Es tracta d'un espai que permetrà a Torrefarrera 

enfortir el bagatge cultural dels habitants de 

Torrefarrera per tal de fer ciutadans lliures.

NO VÀLIDA
No es poden guardar els diners per una

obra futura.

104
Senyallització en els camins del terme de 

"Terme de Torrefarrera"
VÀLIDA       3.500,00 € 

Col·locar 8 senyals verticals a les entrades al

municipi.

105
Posar  "TORREFARRERA " a les dues rotondes 

de la Nacional que puja a Viella o similar 
VÀLIDA     45.000,00 € 

Es proposa una actuació paisatgística - escultòrica

a les dues rotondes de la N-230.

106
Fer un passeig des de la Plaça Poble Sec cap al 

Cementiri per ampliar el pàrquing i posar-hi llum
VÀLIDA     45.000,00 € 

L'execució total d'aquesta proposta supera el

pressupost, no obstant es valora l'expropiació dels

terrenys necessaris i la construcció d'una primera

fase consistent en l'adequació d'aquests terrenys

amb sauló i la formació del drenatge. No inclou la

reparació del vial existent, ni l'enllumenat, ni cració

de nous aparcaments. Aquesta proposta restaria

subjecta a la tramitació de l'expedient

d'expropiació. El tram afectat seria des de la plaça

de Poble Sec fins al cementiri.
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107
Proposo l'enllumenat del carrer Segrià, des de 

la plaça de Poble Sec fins al cementiri. 
VÀLIDA     20.000,00 € 

Es proposa col·locar 5 fanals al llarg del Camí que

va de la plaça de Poble sec fins a l'accés per

vehicles del cementiri, en un únic costat. Aquesta

actuació comporta una partida important

d'instal·lació elèctrica.

108

Instal·lar contenedors d'escombraries soterrats 

al casc antic del poble. No se que deu valer, 

però es molt més higienic i no ocupen gens 

d'espai.

NO VÀLIDA

Actualment està en procés, al Consell

comarcal del Segrià, un concurs per tal

de substituir tots els contenidors del

poble. D'altra banda, la decisió del tipus

de contenidors és una decisió

mancomunada, en aquest sentit, la

decisió és de posar contenidors de

càrrega bilateral.

109

Reparar la ctra. del cemintiri-raconada que està 

feta malbé i sobretot quan plou, que baixa fang i 

terra. 

VÀLIDA     29.000,00 € 

Reparació del vial existent des del cementiri fina a

la Urbanització Raconada, uns 400 metres lineals,

consistent en fresat i emulsió asfàltica de 5cm

donat pendent cap als laterals, pintura i adequació

de cunetes en terra.

110

Proposo la millora del carrer Camí Molí (darrera 

C/ Poble Sec). És un carrer força transitat que 

no està en les condicions adequades, ja que 

l'asfalt està molt deteriorat, amb irregularitats, 

ple de clots amb molta profunditat i ple de 

pedres i callosos.Tot això dificulta la conducció i 

seguretat dels veïns que passem per allí varies 

vegades al dia.

VÀLIDA     17.000,00 € 

La millora d'aquest carrer amb les condicions

urbanístiques que li caldrien, implicaria expropiar

algun metre dels camps adjacents, la creació de la

xarxa de clavegueram separativa i la formació dels

paviments i acabats que es decidís. Aquesta

actuació tindria un pressupost superior al que es

disposa, per aquest motiu es proposa arreglar el

carrer mitjançant un tractament superficial

consistent en una capa asfàltica de 5cm.

111

Un circuit asfaltat que sigui apte per a bicicletes, 

monopatins, patins, skates i similars, i que es 

pigui recórrer sense necessitat d’impulsar-se, 

només amb la inèrcia adquirida mitjançant els 

salts i peralts que presenti el recorregut.

VÀLIDA     45.000,00 € 

Es proposa invertir el total del pressupost en un

pumptrack a la cruïlla de el carrer Corts Catalanes i

Avinguda Europa. 
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112

Crec que és podrien canviar els arbres dels 

carrers Corts Catalanes i altres ja que per la 

seva fulla caduca i pel seu tamany,els veïns 

perdem molta visibilitat a les finestres i balcons.

VÀLIDA       8.000,00 € 

Arrencada de 32 arbres existents i la seva

substitució per arbres del tipus Lagerstroemia, que

son els arbres que es van posar al carrer Major.

Inclou la col·locació de tutors.

113

Posar mes papeleres a la zona del colegi  ja 

que sempre està brut de papers. I pasar a 

netegar als matins abans que els cotxes 

aparcats dificultin la neteja

NO VÀLIDA S'nclou a la 122

114

Zona verde con árboles, cesped , bancos , 

barbacoas, etc , para disfrute del pueblo y sus 

vecinos y mascotas 

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

115

Poner fibra de internet, súper rápida, para 

empresas y particulares porque las empresas 

existentes no dan buen resultado 

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

116

En ciertas zonas del pueblo  no tenemos 

presion en el agua que llega a nuestras casas y 

tenemos que tener bombas electricas para que 

vaya mejor para duchas o poner lavadoras o  

mangueras en las terrazas, todo esto mejoraria 

con presión

NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

117

Zona lúdica per poder practicar 

skateboard/bmx/scooter... Amb diferents 

elements com rampes, baranes, calaixos i altres 

elements per fer trucs

NO VÀLIDA S'inclou a la 111          

118

Parc lúdic esportiu amb zona per practicar 

Skate i amb mobiliari urbà adequat per fer un 

punt de trobada al aire lliure per als 

adolecents. 

 www.techramps.com per veure exemples de 

Skatepares a partir dels 23.000€

NO VÀLIDA
S'inclou a la 111. Al mateix circuit es 

podrien incloure algun element més 

específic d'un skatepark.        

119
Parc de monopatins similar al de Pardinyes o el 

Secà
NO VÀLIDA S'inclou a la 118
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120

Un procés creatiu global i transversal que afecti 

tota la ciutadania. A partir de diferents 

llenguatges creatius com son: fotografia amb 

mòbil, còmic, muralisme, arts plàstiques, arts 

escèniques i performance, involucrar la 

ciutadania de manera que durant un peróode de 

temps formin parts d'aquest procés guiat per 

artistes de les Terres de Ponent.

Des del mes d'octubre de l'any 2017 fins al mes 

de maig del 2018 s'extendrien aquests 

processos creatius sota el lema " Mirar per 

saber-se", que representa una mirada a la 

comunitat. Amb una periodicitat de dues 

sessions setmanals de dues hores cada una.  

Alguns dels tallers com el Comic i les arts 

escèniques estarien dirigits a la canalla.  La 

resta de tallers serien intergeneracionals . 

Tots, però, serien desenvolupats amb una 

marcada mirada de gènere  Els tallers confluirien 

en la creació d'un espectacle final a partir dels 

materials obtinguts que es duria a terme al mes 

de juny de l'any 2018 obert a tota la 

ciutadania.  

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

121

Climatització sales pavelló, tant les sales de 

fitness com el bar no tenen climatització.  Fa 

una calor horrible al estiu. 

VÀLIDA       9.000,00 € 

Entenem que la proposta és de refrigerar. Es

proposa la instal·lació de quatre equips d'aire

condicionat i millora dels dos existents.

122

Hi ha una manca de papereres al poble bastant 

gran. Estaria be posar moltes mes per fomentar 

un poble net.

VÀLIDA       2.500,00 € 

Es proposa la col.locació de 25 papereres a

diferents indrets del municipi, Verge de Montserrat i 

parcs.
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123

Crear una Biblioteca: lloc d'estudi, per llegir, 

consulta de llibres, prestec de llibres, 

contacontes, etc...tant per grans, adults, com 

per petits.

NO VÀLIDA

El cost de construcció de la biblioteca

supera el pressupost atès que s'estima

en 1.734.131€, iva inclòs, segons el

projecte aprovat. Actualment no es

disposa de cap local amb dimensions

suficients per destinar-ho a aquest ús i

l'adquisició i adequació d'un nou local

superaria el pressupost previst. D'altra

banda, es preveu iniciar properament les

obres per a la construcció de la

biblioteca municipal.

124

Millorar les instal·lacions poliesportives interiors 

adequant-les amb aire condicionat i calefacció. 

Una "rentada de cara barata" del pavelló per 

dins (pintar-lo, arreglar algunes zones del 

parquet, arreglar desperfectes perquè no vagin 

a més i poder reparar-los econòmicament 

abans que es trenquin i s'hagin de susbstituïr). 

dable i menys depenent dels recursos sanitaris. 

VÀLIDA     20.000,00 € 

La proposta de climatitzar tot el pavelló supera el

pressupost de la inversió. S'ha valorat la

refrigeració de les sales i el bar a la proposta 121.

Pel que fa a la millora de les instal·lacions es

proposa pintar per fora i per dins el pavelló i

diverses reparacions. El parquet s'ha arreglat

recentment.

125

Espai silenciós de lectura i aprenentatge: Espai 

que NO cal que sigui una biblioteca per l'elevat 

cost; sinó una mena de local il·luminat amb 

caliu amb zones per fer deures, llegir, estudiar, 

culturitzar-se. Un lloc on els veïns puguem anar 

a llegir en silenci, a estudiar i a compartir 

coneixements inclús fer una mena de biblioteca 

amb llibres que podem cedir els veïns per 

compartir-los amb els demés. Un punt de 

lectura que pot ser un espai llogat amb la 

finalitat de crear un hàbit tan necessari com el 

de la inquietut per aprendre i per compartir.

NO VÀLIDA

Actualment no es disposa de cap local

amb dimensions suficients per destinar-

ho a aquest ús i l'adquisició i adequació

d'un nou local superaria el pressupost

previst. D'altra banda, es preveu iniciar

properament les obres per a la

construcció de la biblioteca municipal.
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126

Dotar a l'ajuntament d'un fons de diners per si 

es rescata un gos a Torrefarrera amb danys 

físics poder assumir la despessa en l'atenció 

veterinària corresponent inmediatament. Amb 

aquesta proposta lligo una altra que crec 

necessària i és donar avís que els propietaris de 

gossos que no recolleixin les femtes dels seus 

animals, podran ser penalitzats amb multa 

simbòlica (20€?). Amb aquests diners es pot 

crear un fons per autofinançar les intervencions 

quirúrgiques de gossos trobats ferits o el canón 

que l'Ajuntament ha de pagar per portar-los a 

Alcanó. Aconseguirem tres coses: crear 

consciència social i de convivència, educar amb 

educació (es podrà aconseguir NO normalitzar 

la mala praxis dels propietaris que NO 

recolleixen les femtes) i que els propietaris 

multats sàpiguin que la seva mala utilització 

dels espais i posterior multa, va a parar a una 

labor social que és la protecció i la cura dels 

animals; crear consciència.

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

127

Crear una empresa dedicada a reciclar los 

propios residuos reciclables de nuestra zona 

empresarial, más por menos y así crear mínimo 

3 o 4 puestos de trabajo y mirar por el 

medioambiente u el bien esta do todos. 

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

141

Volem un camp de futbol, de fútbol sala o de 

futbol 7 per als joves, ja que al camp municipal 

no ens deixen. Almenys tenir un espai decent 

on jugar a futbol

NO VÀLIDA

La construcció d'un camp de futbol 7

amb gespa artificial o bé cobert, supera

amb escreix el pressupost de 45.000.

D'altra banda, tampoc es pot invertir en

l'actual camp de futbol 7, atès que es

tracta d'un solar particular cedit de forma

temporal a l'Ajuntament fins que el

propietari vulgui edificar.

128
Fer una discoteca perquè el jovent s'ho pugui 

passar molt bé!
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 
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129
Una bibliotaca perquè tothom pugui anar a 

estudiar, a fer els deures i a llegir.
NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

142

Necessitem un camp on poder gaudir del nostre 

temps lliure. Si pot ser que tingui sostre per 

poder jugar-hi sempre. 

NO VÀLIDA

La construcció d'un camp de futbol 7

amb gespa artificial o bé cobert, supera

amb escreix el pressupost de 45.000.

D'altra banda, tampoc es pot invertir en

l'actual camp de futbol 7, atès que es

tracta d'un solar particular cedit de forma

temporal a l'Ajuntament fins que el

propietari vulgui edificar.

143
Vull un camp, si us plau, per poder-hi jugar 

sempre, sinó estic trist.  
NO VÀLIDA

La construcció d'un camp de futbol 7

amb gespa artificial o bé cobert, supera

amb escreix el pressupost de 45.000.

D'altra banda, tampoc es pot invertir en

l'actual camp de futbol 7, atès que es

tracta d'un solar particular cedit de forma

temporal a l'Ajuntament fins que el

propietari vulgui edificar.

130 Construir un skatepark NO VÀLIDA Manquen dades de contacte 

144

Construcció d'un camp de futbol 7, gespa 

artificial o sala, ja que als altres del poble no es 

pot jugar decentment 

NO VÀLIDA

La construcció d'un camp de futbol 7

amb gespa artificial o bé cobert, supera

amb escreix el pressupost de 45.000.

D'altra banda, tampoc es pot invertir en

l'actual camp de futbol 7, atès que es

tracta d'un solar particular cedit de forma

temporal a l'Ajuntament fins que el

propietari vulgui edificar.

131

Cal fer un bon manteniment a la plaça, arreglar 

els gronxadors, els cavallets, revisar el terra de 

fusta, les reixes que envolten la plaça i si pot ser 

ampliar la part de la sorra per convertir-lo en un 

bon sorral. 

VÀLIDA       8.000,00 € 

Es proposa arreglar els jocs infaltils, ampliació del

sorral i substituir les peces malmeses del

paviment, atès que la substitució de tot el paviment

superaria el pressupost.
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132

Adeqüació d´un passeig d´entre 5 i 7 km. per 

caminar, correr i anar en bicicleta. Es pot vestir 

de cultura i bellessa mitjançant petites 

actuacions en llocs determinats (Ex. punts 

kilometrics). Aquestes actuacións poden ser, un 

petit jardí, una placa amb un poema, una font, 

un detall paissatgistic, una composició amb 

ceràmiques de colors, una escultura, etc, etc. 

Fins i tot es podria referenciar cada actuació 

amb una associació del poble que cuidés del 

seu manteniment.

NO VÀLIDA

L'adequació d'un camí de titularitat

municipal d'aquesta llargada per a

vianats i bicicletes supera el pressupost,

també comportaria l'expropiació d'espai

als seus marge, per tal de garantir la

seguretat dels usuaris.

133

Per tal que tots els nens i nenes de Torrefarrera 

puguin gaudir dels parcs que tenim a la 

poblacio, estaria molt bé que en alguns d' ells hi 

hagues columpis/cadiretes adaptades per a 

nens amb dicapacitats fisiques. Que els 

tobogans i demes jocs no discriminun a cap nen 

ni nena per no poder-ni fer ús a causa de la 

seva discapacitat.

VÀLIDA     14.000,00 € 

Atès que la diveristat de jocs adaptats és diversa

en funció de la discapacitat, i la col.locació de més

jocs comportaria l'ampliació dels parcs que ja es

valora a la proposta 88, en aquesta proposta es

valora posar un nou gronxador a la plaça de les

Corts Catalanes, que inclogui seient per a

persones amb diversitat funcional, i un gronxador

per cadires de rodes o altres elements per aquest

import. Per col.locar més jocs en qualsevol altre

parc, caldria primer la seva ampliació.

134

En alguns parcs de la poblacio existeix un 

incivisme important que deixa en molt mal estat 

l espai on van els nostres fills a jugar. Aixo 

inclus arriba a ser perillos. Fican exemple: en 

alguns parcs i va el joven a fer "botellon" deixan 

la brossa escampada. Per part de l' ajuntament 

s' agrairia un mantenim d' aquets parcs, que 

segurament ja es fa pero poder no amb la 

freqüència adequada.

NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió

135
Poder disposar d'alguna hora lliure al pavelló 

municipal per patinar sobre rodes.
NO VÀLIDA No es tracta d'una inversió
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136

Ens agradaria tenir una pista sol per practicar 

bàsquet, ja que la pista de l'institut, es mixta, és 

a dir, compartida entre bàsquet i futbol.

VÀLIDA     32.000,00 € 

Construcció d'una pista de bàsquet al final del

carrer Corts Catalanes i Avinguda Europa. La pista

de formigó ha d'estar tancada, amb drenatge

perimetral i connectada a la xarxa de clavegueram.

En una segona fase s'implantaria l'enllumenat que

ara no està comptat a la proposta.

137
Una pasarel·la de vianants elevada entre el 

polígon i l'entrada al municipi.
NO VÀLIDA La inversió supera el pressupost.

138

Uns semàfors en els passos de vianants de la 

carretera nacional 230. Semàfors que els 

peatons puguin pulsar en aquell moment de 

creuar la carretera perquè es posin en vermell 

pels vehicles

NO VÀLIDA És competència del Ministeri de Foment

139
Plantar arbres ombrejadors al pàrquing de les 

piscines municipal, ja que falta ombra.
VÀLIDA     33.000,00 € 

No es considera viable plantar arbres al pàrquing

de les piscines atès que aquest espai s'ha de

compatibilitzar amb altres usos. Es proposa en

canvi, la col·locació d'una marquesina continua a la

part del pàrquing que toca al recinte de les

piscines.

140
Instal.lar un tendal ombrejador en el pati del 

grans de l'escola del municipi, falten sombres.
NO VÀLIDA

Atès que aquesta pista actua com a

pista poliesportiva polivalent, l'estructura

necessària hauria de tenir suficient

alçada com per permetre aquests usos.

D'altra banda, no es podria posar cap

pilar a la pista, fet encareix molt

l'estructura en proporció a la superfície a

cobrir, pel que es considera que aquesta

actuació no és viable.


