PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
LA SEU D’URGELL 2018
Validació propostes recollides
COM S’HA REALITZAT LA VALIDACIÓ?
Una comissió de personal tècnic municipal ha realitzat la valoració tècnica i econòmica de
les noves propostes recollides durant el 4 d'abril al 10 de maig de 2018.
Aquesta validació ha consistit en:
•
•
•
•

Analitzar la viabilitat legal i tècnica de cada proposta
Calcular el pressupost aproximat d’execució de cada proposta
Argumentar els motius de no viabilitat de les considerades no vàlides
Determinar la validació final de cada proposta

QUINS HAN ESTAT ELS RESULTATS GLOBALS?
Del total de 302 propostes noves recollides, els resultats de la validació global han estat els
següents:

Per tant, a banda de les (28) propostes considerades vàlides, cal tenir present que de les no
vàlides n'hi ha que ho són perquè estan previstes fer i algunes ja existeixen, fet que fa
augmentar el nombre de propostes que realment es poden executar.
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Així mateix, també tenir en compte l’elevat nombre de propostes repetides (184), de les quals
moltes corresponent a les propostes ja formulades corresponen a propostes vàlides, mentre
que altres corresponen a propostes no vàlides.
COM LLEGIR ELS RESULTATS DE LA VALIDACIÓ
Per a cada proposta, s’indica:
•
•
•
•
•
•
•

Número que li correspon
Descripció de la proposta
Resultat final de la validació
Observacions a la validació, on s’inclou la descripció detallada tant dels motius de no
validació com altres explicacions interessants en relació a les propostes validades.
Cost aproximat
Observacions al cost aproximat, on s’indica en la majoria dels casos a què correspon el
cost indicat, principalment per aquelles propostes on cal determinar què s’executa
Motius generals de no validació de les propostes amb aquest resultat

I A CONTINUACIÓ...
Us recordem que el procés de votacions es durà a terme del 18 al 22 de juny de 2018. Podreu
votar als següents equipaments amb la presentació prèvia del vostre DNI per tal de poder
garantir un vot per persona:
•
•
•
•

OAC de l’Ajuntament
Oficina Jove de l’Alt Urgell
Biblioteca Sant Agustí
Centre Cultural les Monges

Per qualsevol dubte que es tingui entorn aquesta validació, us podeu posar en contacte amb
Promoció Econòmica a través del telèfon 973 350 010 (Ext.8090 o 8027) o enviant un correu
electrònic a l’adreça promocio@aj-laseu.cat
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28 PROPOSTES VÀLIDES
ID

302

193

PROPOSTES

Senyalització/Retolació de la Sala
d'Exposicions La Cuina, al Centre
Cultural Les Monges.

Fase II: Camins Escolars

ÀREA

VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

CULTURA

VÀLIDA

6.500 €

Inclou les senyals per la
ciutat i la retolació al
mateix edifici.

95.000 €

Itineraris segurs i
accessibles mitjançant
senyalització de les
principals rutes d'accés als
centres escolars perquè
els infants puguin anar
sols a l'escola, fomentant
així una activitat física
diària.

ENSENYAMENT

VÀLIDA

OBSERVACIONS COST

MOTIU NO VÀLIDES

3

2

Ampliació i millora del búlder d’escalada
del poliesportiu municipal. ( ja hi ha el
projecte fet)

ESPORTS

VÀLIDA

65.000 €

47

Banquetes amb sostre pel Fútbol 7
perquè no es mullin els nens quan plou

ESPORTS

VÀLIDA

9.868,06 €

258

Sistema de megafonia pel camp de
futbol

ESPORTS

VÀLIDA

4.500 €

Menció a banda mereix el
tema del rocòdrom.
Aquesta proposta té dues
parts. Per una banda, el
cost d'ampliar l'espai
actual (al voltant dels
45.000,00€ + IVA) i per
l'altra el fet que ampliar el
búlder actual suposa
traslladar els equipaments
que actualment ocupen
aquell espai a altres
ubicacions que
demanarien també una
intervenció en forma
d'obres, per això el cost
del pressupost total és
més elevat per tal de
poder gestionar la
proposta en si.

Molt necessària.
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51

Equip de musica per la pista polivalent
amb la finalitat de tenir megafonia i
equip sonor per fer activitats.

ESPORTS

VÀLIDA

5.500 €

75

Posar espais de recollida d'oli fixes en
diferents punts de la seu.

MANCOMUNITAT

VÀLIDA

4.961 €

10 unitats 240 l de
Logicfun.

129

Tapar/dissimular amb plafons decoratius MANCOMUNITAT
els espais de contenidors.

VÀLIDA

30.000 €

10 illes de 5 fraccions(
14ml). Carbonell services.
Muntatge brigada.

15.000,00 €

S'ha habilitat una zona de
picnic a l'altre costat de la
palanca, però sense
barbacoes.
Es pressuposta una pilona
flexible i pintat de paviment
per a cada punt. Seria
realitzar-ho a 100 passos
de vianants.

3

Habilitar una zona de pícnic i
barbacoes.

11

Ampliar camp visual dels passos
vianants, no deixant aparcar 3m de
distància per banda, per una SEU
SEGURA!!!

O.T

VÀLIDA

28.500,00 €

20

Asfaltar la zona d'autocaravanes del
pàrquing dr. Peiró

O.T

VÀLIDA

98.000,00 €

O.T

VÀLIDA

5

21

Canviar persianes edifici de les Monges.
Es una porta d'entrada a la Seu, estan
molt velles i passades de moda. Haurien
de trencar la monotonia de la plaça.

O.T

VÀLIDA

13.114,02 €

Les fusteries valorades
són les de la façana que
dona a la plaça de les
Monges i que cal
rehabilitar el seu interior.
Actualment està sense ús.

58

Adquisició de màquines llevaneus
petites especials per les voreres

O.T

VÀLIDA

9.500,00 €

Es pressuposten 8
màquines escombradores
manuals per les voreres.

63

Canviar un dels dos trams d'escala per
una rampa d'accés per minusvàlids i per
persones amb mobilitat reduïda entre el
parc del Valira i els claustres nous.

25.000,00 €

El cost es absolutament
indicatiu. Cal fer un
projecte que ho defineixi
tot.

65

Substitució d'enllumenat públic per
l'enllumenat LED, sobretot a la zona de
ponent del Passeig del Parc fins al riu
Valira

28.067,52 €

El cost és de 877,11
€/lluminària. S'han
pressupostat 32
lluminàries que és a
aproximadament un tram
de carrer de 4 mancances.

O.T

O.T

VÀLIDA

VÀLIDA

6

68

Instal·lar una font al Parc infantil que hi
ha a l'horta del Valira (junt Skate Park)

O.T

VÀLIDA

7.000,00 €

Es pressuposta fer arribar
la canalització d'aigua fins
la zona del parc infantil i
col·locar una font en
aquest indret.

95

Fer un pàrking de bicis davant de
l'escola Pirene al carrer Iglesias Navarri
,20

O.T

VÀLIDA

250,00 €

Davant de l'escola,
l'amplada de la vorera no
permet la instal·lació
d'aparca bicicletes, el lloc
més proper seria a la
cantonada de Iglesies
Navarri amb la Salle. Es
pressuposten dos aparca
bicicletes.

138

Aparcaments de bicicleta amb
tancament per afavorir la mobilitat i
disminuir el trànsit de cotxes per una
Seu lliure de CONTAMINACIÓ!!!

O.T

VÀLIDA

4.000,00 €

És un pressupost
aproximat per un box per
quatre bicicletes.

7

152

Senyalitzar amb pintura blanca a terra, 2
passos de peatons ( o una banda
sonora) i un senyal de zona peatonal,
amb el senyal corresponent d'Stop: un a
l'Avinguda Ral de Cerdanya amb la
cruïlla amb el Carrer d'Ausiàs March (els
cotxes baixen per aquest carrer i per
incorporar-se a Ral de Cerdanya, han
de travessar/xafar el passeig peatonal i
no està ben senyalitzat; molts caminants
no saben que per aquell tram també hi
passen vehicles i a més està al costat
de la Llar de St. Josep i molta gent gran
surt a passejar (risc d'atropellaments) i
una altra senyalització com aquesta, a
la cruïlla de l'Avda.Ral de Cerdanya
amb l'Avda. Lluís Companys (pels
mateixos motius).

153

Reduir la muntanyeta (costa)que hi ha
en front l'escola de Castellciutat per a
que la carretera sigui mes ampla i a sota
fent un mur,tenir espai per aparcament.

O.T

VÀLIDA

38.000,00 €

És una despesa molt
important per aconseguir
unes 6-7 places
d'aparcament

156

Lavabos públics al nucli antic o entorn
de la Catedral

O.T

VÀLIDA

37.000,00 €

S'ha pressupostat una
cabina de lavabos
autonetejables.

O.T

VÀLIDA

175,00 €

Es proposa pel carrer
Ausiàs March, pintar
triangles a la rampa
existent i col·locar una
senyalització de perill
vianants. El carrer Lluís
Companys es només de
trànsit peatonal, per la qual
cosa no cal intervenir.

8

165

Pavimentar el carrer Fra Andreu Capella

O.T

VÀLIDA

32.000,00 €

S'ha pressupostat la
demolició i pavimentació
de la calçada.

182

Millorar senyalització i protecció del pas
de zebra d'entrada de l'hospital- passeig

O.T

VÀLIDA

3.000,00 €

S'ha posat una quantitat
però caldrà estudiar la
solució .

238

Pavimentar amb cautxú la zona de jocs
de la Plaça del Firal

O.T

VÀLIDA

4.000 €

244

Substitució de la senyalització urbana

O.T

VÀLIDA

30.000 €

228

Adquisició de 15 carpes (10 de 3*3 i 5
de 5*5)

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

VÀLIDA

37.510 €

251

Pantalla LED per informació de l'agenda
cultural i espai publicitari

TURISME

VÀLIDA

10.900 €

148

Circuit fixe d’orientació relacionat amb la
seu medieval

TURISME

VÀLIDA

19.560 €

Geocoaching. Contempla
diferents fases (tecnologia
app wikitude) 16.600 €/
Audioguies amb 5 idiomes
2.960 €

90 PROPOSTES NO VALIDES
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ID

PROPOSTES

1

Que obrin l'escorxador municipal

4

Ampliament i millora de la zona Wi-Fi
pública i gratuïta als diferents espais de
la ciutat.

5

Pilons petits a la vorera de l'Avinguda
Saloria, es la vorera on no poden
estacionar cotxes però es pugen a
sobre d'aquesta dificultant el pas de
persones.

6

Vestidors nous a la piscina municipal

7

Posar un desfibril·lador a la paret del
costat de la Seu de l'Esplai de la Gent
Gran a la plaça Pati Palau.

COST
APROXIMAT

ÀREA

VALIDACIÓ

JOVENTUT

NO VÀLIDA

Ja existint-s'hi està treballant
d'acord a la proposta de l'any
passat.

INFORMÀTICA

NO VÀLIDA

Prevista - Subvenció Europea
WIFI4EU

NO VÀLIDA

La vorera és massa estreta per
col·locar-hi pilones. Si aparquen
cotxes sobre la vorera cal
actuació policial.

NO VÀLIDA

No es considera necessària, és
una despesa gran, quan els que
hi ha ja compleixen amb la
funció.

NO VÀLIDA

En els darrers anys. S'han
instal·lat 9 desfibril·ladors. De
moment es consideren
suficients.

O.T

ESPORTS

O.T

OBSERVACIONS COST

MOTIU NO VÀLIDES

10

9

Fer un estudi de tots els pisos buits
(particulars i sobretot dels bancs) i
incentivar al lloguer social i facilitar els
tràmits als arrendadors (al bancs fins i
tot imposar sancions per tenir pisos
buits)

HABITATGE

NO VÀLIDA

Ja existent, l'estudi es va dur a
terme l'any 2016 i la resta són
accions que ja es realitzen.

10

Substituir i ampliar la zona lúdica (parc
infantil) del Parc del Segre

O.T

NO VÀLIDA

Està contemplat dins del
pressupost ordinari del Parc del
Segre.

NO VÀLIDA

Es tracta de sòl no urbanitzable
que segons el PGOU cal protegir
de processos d'urbanització. Per
tant no tenen serveis i no cal que
els tinguin.

14

Portada d'aigua potable a la partida
d'Estaho en 2 fases

15

Equipar els espais exteriors (patis) de
les escoles públiques de la ciutat amb
jocs i estructures de fusta o materials
nobles, segons les necessitats de cada
centre i sempre d’acord amb els
educadors i l’equip directiu.

O.T

ENSENYAMENT

NO VÀLIDA

Les inversions a les escoles
públiques
de primària no són competència
municipal. Les inversions
depenen del Departament
d'Ensenyament de la
Generalitat.

11

16

Nou enllumenat i paviment al carrer
Bellavista

O.T

NO VÀLIDA

Contemplada en els
pressupostos ordinaris de
l'Ajuntament per el 2018.

17

Pavimentació Plaça dels Oms

O.T

NO VÀLIDA

Més de 100.000€

18

Aula d'estudi insonoritzada

27

Arreglar les voreres del Passeig
Pasqual Ingla, entre Pau Claris i Llorenç
Tomàs i Costa

28

Arreglar el paviment de la zona del Salit

31

Un gimnàs al centre

ENSENYAMENT

NO VÀLIDA

Tot i ser una proposta
interessant,
actualment no disposem d'espai
per aquest projecte. És una
actuació no sostenible perquè
requereix contractació de
personal. S'està estudiant una
futura ubicació a la biblioteca.

NO VÀLIDA

Es considera que estan
correctes. En tot cas el que cal
arranjar estaria dins del
manteniment ordinari.

O.T

NO VÀLIDA

Actualment s'estan tapant forats,
preveient una propera
intervenció d'asfalt. Dins dels
pressupostos ordinaris.

ESPORTS

NO VÀLIDA

Poc concreta i financerament no
sostenible.

O.T

12

32

Música al passeig a l'estiu, amb un to
moderat

CULTURA

NO VÀLIDA

A l'estiu hi ha molta activitat
musical. No es fa al passeig sinó
en altres llocs de la ciutat. Al
passeig és, ara mateix,
impossible per logística, i poc
convenient per capacitat i
mobilitat.

33

Millora de l'asfalt general del poble de
Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA

Castellciutat en general està
pavimentat en formigó, no asfalt.
Es preveu arranjar enguany el
camí de l'Hortal i la plaça de
l'Arbre.

40

Arranjar el camí que va des del costat
del Parc de Bombers de la Seu fins al
Pont d'Alàs (el camí de la gravera).
Instal·lant més bancs i papereres, i
aplanant el camí de terra, així com
arranjar les branques que pengen dels
arbres.

O.T

NO VÀLIDA

Avarca un perímetre, fora del
terme municipal s'hauria de
delimitar.

41

Vídeo Marcador pel Palau d'Esports

ESPORTS

NO VÀLIDA

30.000 €

No la considerem gens
prioritària.
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45

Ludoteca

46

Tot i ser una proposta
interessant,
actualment no disposem d'espai
per aquest projecte. És una
actuació no sostenible perquè
requereix contractació de
personal. Si fos de nova
construcció la inversió superaria
els 100.000€

ENSENYAMENT

NO VÀLIDA

Palanca peatonal al mesclant de les
aigües per tancar el camí circular AlàsLa Seu-Arfa

O.T

NO VÀLIDA

Més de 100.000€

49

Fer un pla de circulació per la ciutat
pensat per introduir els vehicles elèctrics
com una alternativa ecològica no
contaminant

O.T

NO VÀLIDA

No és una inversió

50

Fer un pàrquing per a vehicles al col•legi
de Castellciutat.

O.T

NO VÀLIDA

Per poder fer dins el col·legi de
Castellciutat, s'hauria de fer
soterrat. Si és en soterrani el seu
cost és superior a 100.000€

53

Nova maquina per netejar els carrers
estrets, sobretot la zona comercial i
casc antic

MANCOMUNITAT

NO VÀLIDA

110.000 €

Model SWINGO 200+ de
SCHMIDT segons ACM

Excedeix partida pressupostària
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54

55

Col·locar "bandes sonores" davant els
passos de peatons, a l'Avinguda
Guillem Graell, ESPECIALMENT al pas
de peatons davant dels 2 gimnasos
(Esquitx i Urban Sport), donat que hi ha
força vehicles que circulen per aquesta
zona a velocitats de carretera general,
no de via urbana i en les zones
esportives (ja esmentades) a totes les
hores hi ha volum de gent travessant a
peu la carretera, per DISMINUÏR la
perillositat

Gestió municipal (lloguer) del antic
càmping Valira i conversió en parc i
zona de esbarjo.

O.T

NO VÀLIDA

Les bandes sonores no
s'utilitzen al municipi de la Seu,
doncs porten molts problemes
en cas de neu amb la màquina
llevaneus.

O.T

NO VÀLIDA

No viable tècnicament, excedeix
partida pressupostària.

56

Que es posin més expenedors de
bosses pels gossos

O.T

NO VÀLIDA

Es considera que amb els que hi
ha són suficients pel número de
gossos registrats al municipi.

57

Adequar i renovar la zona infantil de la
plaça darrera d l'església de
Castellciutat.

O.T

NO VÀLIDA

S'ha comprovat que està en bon
estat.

60

Buscar nous aparcaments per a
Castellciutat, de cara a quan a la plaça
ja no s'hi pugui aparcar

O.T

NO VÀLIDA

No es disposa actualment de
terrenys municipals.
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64

Delimitar tirolina zona Parc Sansa

67

Control defecacions de gossos i ADN

O.T

NO VÀLIDA

No és prou específica, ja hi ha
mesures correctores. És un parc
que està homologat, compleix
amb la normativa existent amb
aquest efectes.

MEDI AMBIENT

NO VÀLIDA

No és una inversió, està
prevista, s'executarà a principis
d'estiu.

ENTRE
50.000 A
100.000

No és sostenible. Els grups de
primera línia haurien de venir,
potser i en tot cas, per Festa
Major. El concepte primera línia
és molt ampli i subjectiu.

69

Concert de rock de grups de 1ª línia

CULTURA

NO VÀLIDA

73

Enjardinament dels carrers de
castellciutat i de l'entrada de l'escola

O.T

NO VÀLIDA

No concreta, en tot cas estaria
dins el manteniment ordinari .

76

Col·locar gronxadors per a nens grans
en alguns parcs de la Seu

NO VÀLIDA

No és prou específica. S'ha
valorat que ja n'hi ha suficients
repartits en diferents parcs de la
ciutat.

O.T

16

ENTRE
5.000 I
100.000

A l'estiu hi ha molta activitat
musical i d'altres disciplines.
Potser és molt concreta
(FEMAP, acordionistes, festes
majors,...) i altres iniciatives
privades. L'oferta és molt
amplia.. A tots ens agradaria
poder oferir més i més variat
però no seria en cap cas una
prioritat.

77

Més concerts a l'estiu

CULTURA

NO VÀLIDA

78

Cobrir la piscina municipal i així poder
gaudir d’una piscina municipal tot l’any
per no dependre de la piscina privada o
haver-nos de desplaçar a Andorra.

ESPORTS

NO VÀLIDA

Excedeix partida pressupostària.

79

Canviar els arbres de la vorera de
l’Avinguda Saloria número 56, ja que
quan cau el fruit deixa la vorera bruta i
enganxifosa.

O.T

NO VÀLIDA

Es tracta de arbres femelles que
deixen caure el seu fruit. Hi ha
uns 20 en tot el carrer. Quan es
planten no es pot saber el sexe.
El servei de jardineria no creu
convenient canviar-los.

80

Ampliació de l'horari d'obertura de la
biblioteca de Sant Agustí.

CULTURA

NO VÀLIDA

És una qüestió pressupostària i
estructural, no d'inversió.

17

81

Adequació d'uns espais amb barbacoes
al pàrquing dels bombers (ara tancat)
amb possibilitat de lloguer per la gent
del poble, així es pot utilitzar per festes
d'aniversaris de nens, colles, etc...

82

Fer un bike parck infantil

83

Dotar de maquinaria per fer front a les
nevades per a la retirada de neu.

84

Enrajolar les voreres de la Avinguda
Guillem Graell fins més enllà del
concessionari Opel i integrar les rampes
del concessionari i del rentat de cotxes
a la vorera i no pas com estan ara amb
formigó

86

Enllumenat del vial de la partida
d'Estaho en 2 fases

87

Crear o condicionar un espai per a
famílies amb nens de 0-3 anys, on els
infants trobin propostes de joc lliure
sensorial i heurístic i les famílies puguin
compartir aspectes sobre la criança.

O.T

NO VÀLIDA

L'aparcament que es refereix és
privat.

ESPORTS

NO VÀLIDA

No necessària ja hi ha espais
similars a la ciutat.

O.T

NO VÀLIDA

Excedeix partida pressupostària.

O.T

O.T

ENSENYAMENT

NO VÀLIDA

Aquesta proposta està
inclosa dins del projecte de Més de 100.000€. Excedeix
remodelació de l'av.
partida pressupostària.
Guillem Graell

NO VÀLIDA

Es sòl no urbanitzable que cal
protegir de processos
d'urbanització. Per tant no és
necessari.

NO VÀLIDA

El projecte d'Espai Familiar
actualment no és viable per falta
d'espai. És un projecte
interessant que l'Ajuntament ja
té planificada per quan sigui
viable.

18

89

Modificar i rehabilitar els lavabos de
l'Estació d'Autobusos, posar paper WC,
sabó i màquina per eixugar les mans.
Actualment estan molt deixats.

98

Que els locals d'oci nocturn obrin fins
més tard de les 3h

102

Canalització dels desaigües del pati de l'
institut.

104

Aparell de megafonia bàsic pel palau
d'esports

108

Menjador social

110

Arranjament (poliment) de la pista del
poliesportiu per millorar la seva
adherència.

O.T

NO VÀLIDA

No es competència municipal.

POLICIA

NO VÀLIDA

Hi ha una normativa que ho
regula. Ordre INT/358/2011, de
19 de desembre.

O.T

NO VÀLIDA

És una feina que li correspondria
al propietari de l'edifici que és la
Generalitat de Catalunya.

ESPORTS

NO VÀLIDA

JA EXISTENT, el palau d'esports
ja disposa d'un equip de
megafonia operatiu.

CAPAU

NO VÀLIDA

És un servei no una inversió, no
és sostenible. Implica capítol
1(contractació de personal). No
es detecta població suficient i es
cobreix amb àpats a domicili i
amb aliments per la solidaritat.

ESPORTS

NO VÀLIDA

És una acció que ja està prevista
realitzar.
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111

Des de l'Ajuntament s'hauria de tenir
organitzat els enterraments civils.
Proporcionant a la família un lloc adient,
un mestre de cerimònies i tot el que la
família pugui necessita per dur a terme
la celebració.

112

Noca màquina per netejar els carrers
estrets, sobretot la zona comercial i el
casc antic.

113

Col·locar "bandes sonores" davant
TOTS els passos de peatons a la zona
del Col·legi Públic Pau Claris (C/Bisbe
Benlloch) i davant del Col·legi La Salle (
C/St.Joan Baptista) per DISMINUÏR la
perillositat

114

Quan nevi es netegin els carrers i
passos de vianants, contractar més
operaris.

118

Aprofitar provisionalment (mentres no
s'hi destini cap altre ús) el solar de la
casa enderrocada a Castellciutat (carrer
Marc Comes), per crear-hi un lloc
d'aparcament de 3-4 cotxes en bateria.

ALCALDIA

NO VÀLIDA

MANCOMUNITAT

NO VÀLIDA

JA EXISTENT. El mes de
setembre del 2017 es va millorar
el protocol per organitzar-los.

110.000 €

Model SWINGO 200+ de
SCHMIDT segons ACM

Excedeix partida pressupostària.

O.T

NO VÀLIDA

Les bandes sonores no
s'utilitzen al municipi de la Seu,
doncs porten molts problemes
en cas de neu amb la màquina
llevaneus.

INTERVENCIÓ

NO VÀLIDA

La contractació de personal, no
és inversió.

O.T

NO VÀLIDA

Ja s'ha habilitat aquest espai per
aparcament.
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119

Pavimentació del carrer de l'Hortal

120

Fer peatonal tot el carrer Major

123

Semàfors pas vianants

NO VÀLIDA

Està previst en els pressupostos
ordinaris de realitzar-ho aquest
any.

O.T

NO VÀLIDA

El carrer Major ja és amb
plataforma única. Per tant no te
cost fer-ho només per a
vianants.

POLICIA

NO VÀLIDA

Proposta no específica i no
viable tècnicament.
S'han de realitzar una sèrie
d'accions previstes en dit espai, i
el projecte no es pot executar
fins que no s'hagin realitzat dites
accions. Un cop realitzades les
accions valorar el cost que
suposa i si és viable fer
l'actuació.

O.T

Es pressuposta una
graderia fixa i refer
38.500,00 € paviment, enderrocant el
mur del carrer Garriga i
Masó

121

Adequar l'espai on es fa l'assaig del Ball
Cerdà com a espai lúdic, cultural, social
i dir-li "espai 1 d'octubre"

CULTURA

NO VÀLIDA

128

A la recta de la guarderia "els
minairons", posar algun mecanisme per
què els cotxes no puguin anar tant ràpid

O.T

NO VÀLIDA

Està previst establir mesures
correctores de senyalectica i
d'elevació de pas.

130

Adquirir un sistema de megafonia per
les activitats que es fan a la plaça dels
Oms.

ALCALDIA

NO VÀLIDA

JA EXISTENT, està instal·lada i
en funcionament
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131

Reobrir de nou la font de la plaça del
Codina, si no fos possible desmantellarla.

O.T

NO VÀLIDA

Es va trencar per que va haverhi moltes queixes de relliscades i
perillositat. No hi ha cap
problema tècnic per reobrir-la.

132

Condicionar l’espai de l’antiga Escola
Joviat ja sigui per fer una Residència
Geriàtrica pública, un hospital General
de referència del Pirineu, un teatre
municipal, etc...

O.T

NO VÀLIDA

Més de 100.000€

133

Instauració d'una placa commemorativa
referent al referèndum de l'1 d'octubre a
la Plaça de les Monges.

ALCALDIA

NO VÀLIDA

Ja prevista, hi ha l'encàrrec per
dur-ho a terme.

134

Al carreró del costat de la plaça del
Codina, on hi ha tant malestar, adequar
l'il.luminació als dos costats, ja que
només hi ha llum a un costat i l'altra
banda es on hi ha la gent fent
"botellons" al quedar enfosquida.

NO VÀLIDA

No es contempla aquesta
actuació,la zona vial està
il·luminada. De totes formes ja hi
ha previstes una sèrie de
millores en aquesta direcció, que
s'aniran realitzen
progressivament d'acord al
calendari establert.

135

Asfalt de l'entrada del cementiri, el
costat esquerra on hi ha els contenidors.

NO VÀLIDA

Està previst dins els
pressupostos ordinaris la
pavimentació de tot el voltant del
cementiri.

O.T

O.T
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136

dotar de nous equipaments de
senyalització ( cons, senyals d’obres,
materials...)per les brigades municipals
perquè quan realitzin tasques a la ciutat
siguin visibles i garantir la seguretat de
tots

O.T

NO VÀLIDA

Les brigades municipals ja
disposen d'equips de protecció
individuals (EPI) i material de
senyalització.

137

Rellançar el cinema Guiu, amb noves
butaques, pintar la façana, baixar el
preu de les entrades (posar com a
mínim al mateix preu que els cinemes
del país veí), condicionar-lo com a
teatre....en definitiva un bon rentat de
cara.

CULTURA

NO VÀLIDA

No competència municipal, el
cinema Guiu és privat.

139

Fer periòdicament activitats de qualitat
gratuïtes familiars o dirigides a infants
de diferents edats.

INFANCIA

NO VÀLIDA

No es inversió. Es tindrà en
compte en la programació del
servei.

141

Arreglar il·luminació dels porxos del
Passeig Pasqual Ingla entre el carrer
Llorenç Tomàs i Costa i el carrer Pau
Claris

O.T

NO VÀLIDA

S'està realitzant ara
(11/05/2018)

145

Adequar els parcs tan infantils, per
adolescents, i sèniors

O.T

NO VÀLIDA

Excedeix partida pressupostària

146

Canviar la senyalització del camí de la
palanca

O.T

NO VÀLIDA

S'ha comprovat i l'actual
senyalització és correcta i
compleix amb la funció prevista.
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149

Comunicar la part alta del poble de
Castellciutat amb la N-260 per el
cementiri.

150

Acabar remodelació dels vestuaris del
poliesportiu.

151

Contractació de personal de neteja
(competent).

155

O.T

NO VÀLIDA

Més de 100.000€

ESPORTS

NO VÀLIDA

No es considera prioritària

MANCOMUNITAT

NO VÀLIDA

Capítol 1: Contractació de
personal, no és inversió

Enderrocar el Casal d'Avis de la Plaça
del Bisbat

O.T

NO VÀLIDA

No hi ha cap motivació. No està
previst en planejament. No
competència municipal.

157

Comprar grades mòbils per a Sant
Domènec, per facilitar la visibilitat quan
hi hagi actes

CULTURA

NO VÀLIDA

158

Bicicletes i patinets no corre pels llocs
que els vianants caminen

O.T

NO VÀLIDA

167

Millora del paviment del c/major i els
passos de vianants

O.T

NO VÀLIDA

168

Portes corredisses a la Biblioteca

CULTURA

NO VÀLIDA

DE 200 € A
300.000 €

Prevista, està en projecte.

No és una inversió.

167.000 €

0

Excedeix partida pressupostària.

Està inclòs en el projecte de
remodelació de la Biblioteca.
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169

Construir una "xurreria" al passeig, obert
tots els dies al horari d'estiu

181

Bicicletes pels municipals a l'estiu

183

O.T

NO VÀLIDA

Urbanísticament no es considera
convenient.

És una bona idea, no obstant,
caldria tenir personal suficient
per fer patrulles de bici. I l'estiu a
la seu són dos mesos, amb els
costos d'uniformitat i d'altres
complements per a fer ús de la
bici.

POLICIA

NO VÀLIDA

Fer el possible per millorar la
insonorització de la biblioteca

CULTURA

NO VÀLIDA

Està inclòs en el projecte de
remodelació de la biblioteca.

184

Millorar les plantes d'accés a cada
planta (a la biblioteca)

CULTURA

NO VÀLIDA

Està inclòs en el projecte de
remodelació de la biblioteca.

186

Arreglar la zona no urbanitzada de
l'Horta del Valira amb il·luminació més
bona i potent

NO VÀLIDA

Les que són zones verdes ja
estan correctament urbanitzades
i il·luminades, la resta de zones
són parcel·les particulars sense
edificar.

NO VÀLIDA

Proposta poc concretada. Entre
aquest dos espais, hi ha
diferents parcs i espais públics
que contenen bancs.

188

Posar bancs entre saloria i l'hospital

O.T

O.T
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190

Ajudes a associacions de la Seu

192

Disponibilitat de rodes i tanques per fer
talls a les carreteres

INTERVENCIÓ

NO VÀLIDA

No és una inversió.

O.T

NO VÀLIDA

No és competència municipal.
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37

ECOMUSEU DE L'AIGUA
Realitzar l'estudi de la ubicació d'un ecomuseu de l'aigua,
tenint en compte la importància que aquest recurs ha
tingut i té per a la nostra ciutat.
Aquest hipotètic equipament, en cas que s'arribés a
construir més endavant, tindria una triple funció:
- divulgativa,
- pedagògica i
- ecoturística.
Les seves principals característiques serien:
- S'hauria d'ubicar en un lloc proper al casc urbà i alhora
tocant a un o als dos rius principals de la nostra població.
- Constaria d'un edifici expositiu i experimental i d'una
llacuna que reproduís el màxim nombre de biòtops
d'aiguamoll (canyissars, zona de llims, làmina d'aigua de
diferents fondàries, etc) on es pogués idear un recorregut
d'observació d'ocells, especialment durant la primavera i
la tardor.
Les seves principals aportacions a la societat i economia
urgellenca serien:
- Disposar d'un nou recurs que contribuiria a la
desestacionalització de l'oferta ecoturística de la nostra
ciutat.
- Contribuir a posicionar la Seu com a destinació
ecoturística.
- Oferir a la societat local un equipament de lleure a la
natura.
- El conjunt d'ecomuseu i llacuna serien uns recursos
d'educació ambiental de primer ordre a nivell local i de
més enllà.
L'informe que aquí es proposa constaria dels apartats
següents:
- Exposició dels possibles emplaçaments en què es
podria ubicar el conjunt ecomuseu+llacuna.
- Comparació de les diferents opcions.
- Proposta i justificació d'una ubicació definitiva.
El pressupost per a la realització de l'estudi d'ubicació de
l'ecomuseu de l'aigua és de 2.000 €, i el termini de
realització seria de 3 mesos des del moment del seu
encàrrec.

O.T

NO VÀLIDA

L'estudi no és una inversió, la
seva construcció excediria
partida pressupostària.
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52

Els ciutadans de La Seu ens mereixem
una sala de teatre digna. Sant Domènec
no es un lloc adient, a partir de la 4 fila
ja no es veu be l'escenari. No cal fer-ne
una de nova, cal arribar a un acord amb
les que ja hi ha per la seva utilització.

176

Habilitar la grandalla pel centre obert

CULTURA

NO VÀLIDA

Tots els teatres que hi ha a la
Seu són privats. Els projectes de
remodelació de qualsevol d'ells
valen molt més de 100.000 €
sense comptar amb la seva
adquisició, lloguer o conveni.

CAPAU

NO VÀLIDA

Es considera no vàlida perquè
actualment està ocupada per
l'escola d'adults.

ÀREA

VALIDACIÓ

O.T

NO VÀLIDAREPETIDA

Repetida de les ja formulades

184 PROPOSTES NO VALIDES
- REPETIDES
COST
OBSERVACIONS COST
APROXIMAT

ID

PROPOSTES

MOTIU NO VÀLIDES

8

Millorar els cartells indicatius de dins la
ciutat (reemplaçar-los, canviar-los...) hi
ha un informe del RACC que pot ajudar
a fer-ho millor.

12

Reformes i condicionament del
rocòdrom interior del poliesportiu

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 2

13

Millora i ampliació del rocòdrom
municipal

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida nº2-12

28

ENSENYAMENT

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 18

Adequació i pavimentació de l'àrea
d'autocaravanes

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 20

23

Pavimentació de la zona
d'autocaravanes

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 20-22

24

Millora de l'enllumenat del carrer
Bellavista

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 16

25

Millora enllumenat carrer Bellavista

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 16 i24

26

Millora enllumenat carrer Bellavista

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 16,24, 25-26

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 16,24,25,26

19

Aula d’estudi

22

29

Condicionar adequadament el carrer
bona vista: il·luminació, papereres,
paviment ,drenatge del aigua de pluja(ja
que quan plou és formen basses de
gran dimensions, fem difícil la circulació
de persones), tinguem en compte que
aquest carrer està dintre de lo es pot
anomenar "camins escolars o circuit
saludable", ja que porta directament al
col·legi Pau Claris i als gimnasos de la
Seu, Passeig del Camí Ral i al Parc del
Segre.

29

30

Deixar espai ( aproximadament de la
mida d'un cotxe) a banda i banda dels
passos de vianants, de manera que no
hi puguin aparcar cotxes a fi i efecte
d'augmentar tant la visibilitat dels
conductors com dels vianants. L'objectiu
és reduir accidents.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 11

34

Millora de l'asfalt general de
Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 33

35

Asfalt carres castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 33-34

36

Asfaltar els carrets de Ciutat que
convingui

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 33-34-35

38

Pavimentar la zona de pàrquing
d'autocaravanes i reforçar l'enllumenat.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 20 i 22

39

Arranjar la zona d'autocaravanes

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 20,22 i 38

42

Vídeo marcador pel Palau d'Esports.

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida nº41

43

Vídeo marcador pel Palau d'Esports.

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida nº41 i 42

44

Vídeo marcador pel Palau d'Esports.

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 41,42 i 43
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48

59

61

Vídeo marcador palau esports
Millorar l'oferta de parc infantil, juvenil o
de tercera edat amb instal·lacions
esportives (porteria, cistella de bàsquet,
aparells per fer gimnàstica...), a
Castellciutat.
Equip de sonorització a la pista
polivalent.
Com el seu nom indica es una pista
polivalent per cobrir diferents actes
organitzats pel mateix ajuntament (Fira
de Formatges Artesans del
Pirineu,representacions teatrals per la
festa major... ) i entitats de la ciutat
(Lliurament orles Institut Joan Brudieu,
concerts escola de música, activitats
esportives dels clubs, dinar trobada
d'empresaris....).
El fet de que la sala compti amb un
equip de sonorització similar o igual al
del poliesportiu, comportarà una
important reducció de la despesa de
totes les activitats i del temps de
disposició de la sala per muntatge i
desmuntatge.
Amb aquesta petita inversió, tant el
propi ajuntament com les entitats que la
utilitzen per diferents activitats en
sortiran beneficiats.

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 41,42,43 i 44

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 51

31

62

Cistella/es de bàsquet a la plaça de
Castellciutat, o algun altre punt adient.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57 i 59

66

Canvi de globus de l'enllumenat públic
per altres que: redueixin contaminació
lumínica i estalviïn energia.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 65

70

Millora de l'asfalt general de
Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 33,34,35 i 36

71

Millora de l'asfalt general de
Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 33,34,35 i 36 i 70

72

Millora de l'asfalt general de
Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 33,34,35 i 36 i 70 i
71

74

Els passos de zebra de la Seu d'Urgell
tenen molt poca visibilitat, proposem
reduir places de pàrquing per guanyar
visibilitat, segurament a la Seu hi ha
molts casos d'atropellament.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 11 i 30

85

Codi ADN gossos de la Seu per
identificar defecacions, per una SEU
NETA!!!

MEDI AMBIENT

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 67

88

Piscina climatitzada

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 78

90

Millorar l'enllumenat públic del carrer
Bellavista entre el Seminari i la Llar de
St. Josep

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 16,24,25 i 26
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91

Millorar la il·luminació del Passatge
Bellavista

92

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 16,24,25, 26 i 90

Canvi marcador electrònic Palau
d'Esports

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida nº41,42,43, 44 i 48

93

Canvi marcador electrònic Palau
d'Esports

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida nº41,42,43, 44 , 48 i 92

94

Canvi marcador electrònic Palau
d'Esports

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida nº41,42,43, 44 , 48 i 92
i 93

96

Arreglar la vorera del Passeig Pasqual
Ingla entre Pau Claris i Llorenç Tomàs i
Costa

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 27

97

Ampliació del rocòdrom, amb l'objectiu
que els nens/nenes, joves i adults
tinguin opció a l'hora entrenar
disciplines que els permetin després
practicar esports relacionats amb el
nostre entorn

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 2, 12 i 13

99

Ampliar la oferta de parc
infantil/juvenil/tercera edat amb
instal·lacions esportives (porteria/cistella
de basquet...) i amb equipament per fer
exercicis les persones grans al poble de
Castellciutat.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57, 59 i 62
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100

Ampliar l'oferta de parc
infantil/juvenil/tercera edat amb
instal·lacions esportives (porteria/cistella
de basquet) i amb equipament per fer
exercicis les persones grans del poble.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57, 59 i 62 i 99

101

Enjardinar el poble i l'escola

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 73

103

Canalització dels desaigües del pati de l'
institut (adjunto correu)

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 102

105

Aparell de megafonia bàsic pel palau
d'esports

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 104

106

Aparell de megafonia bàsic pel palau
d'esports

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 104 i 105

107

Aparell de megafonia bàsic pel palau
d'esports

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 104 i 105 i 106

109

La renovació o substitució del Parc
infantil de la plaça Josep Moragues
(Rastillo) de Castellciutat.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57,59,62, 69, 99 i
100

115

Encimentar els carrers deteriorats i ficar
jardineres per decorar el poble de
Castellciutat.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº
33,34,35,36,70,71,72 i 73

34

116

Pavimentar alguns carrers del poble de
Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº
33,34,35,36,70,71,72 i 73 i 115

117

Repassar l'asfaltat dels carrers de
Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº
33,34,35,36,70,71,72 i 73 i 115 i
116

122

Construir grades al Pati (no Plaça) de
les Monges, per fer-hi actes culturals

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 121

124

Ampliar la oferta de parc
infantil/juvenil/tercera edat amb
instal·lacions esportives (porteria/cistella
de basquet...) i amb equipament per fer
exercicis les persones grans de
castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57,59,62, 99, 100 i
109

125

Ampliar la oferta de parc
infantil/juvenil/tercera edat amb
instal·lacions esportives (porteria/cistella
de basquet...) i amb equipaments per fer
exercicis les persones grans de
castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57,59,62, 99, 100 i
109 i 124

126

Ampliar la oferta de parc
infantil/juvenil/tercera edat amb
instal·lacions esportives (porteria/cistella
de basquet...) i amb equipaments per fer
exercicis les persones grans de
castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57,59,62, 99, 100 i
109 i 124 i 125
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127

Ampliar la oferta de parc
infantil/juvenil/tercera edat amb
instal·lacions esportives (porteria/cistella
de basquet...) i amb equipament per fer
exercicis les persones grans de
castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 57,59,62, 99, 100 i
109 i 124 i 125 i 126

140

Millora al Passatge Plaça Codina 5-6.
Instal·lar-hi càmeres de vigilància,
il·luminació mes potent amb neteja mes
profunda periòdica. conscienciar a petits
i grans que es un espai públic i que s'ha
de conservar. instal·lar papereres a la
plaça. Està molt brut tot plegat!! Es una
llàstima!!

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 134

142

Arreglar il·luminació del Passeig
Pasqual Ingla, entre Pau Claris i Llorenç
Tomàs i Costa

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 141

143

Enjardinament dels carrers de
Castellciutat i de la entrada de l'Escola

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 73,101 i 115

144

Enjardinament dels carrers de
castellciutat i d'entrada a l'escola

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 73,101 i 115 i 143

147

Canvi senyalització de la baixada de la
palanca

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 146

154

Millorar enjardinament i envelliment del
poble de Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 73, 101,115 i 143 i
144
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159

Enjardinament dels carrers de
castellciutat i de l'entrada de l'escola

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 73, 101,115 i 143 i
144, 154

160

Enjardinament dels carrers de
castellciutat i de l'entrada de l'escola

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 73, 101,115 i 143 i
144, 154, 159

161

Enjardinament dels carrers de
castellciutat i de l'entrada de l'escola

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 73, 101,115 i 143 i
144, 154, 159,160

162

Millora de l'asfalt general de
Castellciutat

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº
33,34,35,36,37,71,72,73,115,116

163

Crear una ludoteca municipal

ENSENYAMENT

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 45

164

Arranjament dels camins de terra del
salit.

O.T

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 28

166

ludoteca

ENSENYAMENT

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 45 i 163,

170

Portes corredisses a la Biblioteca

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 168

171

Un matí o una tarda més d'obertura de
la biblioteca. Amb els diners pagar el
personal

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 80

172

Canviar les portes biblioteca per
correderes

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 168 i 170
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173

Portes correderes a la biblioteca

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

174

Banquetes tapades per a futbol 7. Son
nens petits i quan plou ho passen
malament

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

175

Rocòdrom interior

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 2,12 i 13

177

Rocòdrom

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 2,12 i 13 i 175

178

Instal·lació de portes correderes a
l'accés a la biblioteca

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 168, 171, 172 i 173

179

Portes correderes per la biblioteca

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 168, 171, 172 ,173 i
178

180

Posar portes correderes a la biblioteca

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 168, 171, 172 ,173,
178 i 179

185

Piscina municipal coberta o cobrir
l'actual

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 78

187

Piscina coberta

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 78 i 185

189

Insonorització de la 4a planta de la
biblioteca

CULTURA

NO VÀLIDA
- REPETIDA

191

Rocòdrom (ampliació del que hi ha)

ESPORTS

NO VÀLIDA
- REPETIDA

Repetida Nº 168 i 170 i 172

Repetida Nº 2,12 ,13 i 175
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193
228
238
244

Fase II: Camins Escolars -95.000€ // (34
pax.)
Adquisició de 15 carpes (10 de 3*3 i 5
de 5*5) = 37.510€ // (9 pax.)
Pavimentar amb cautxú la zona de jocs
de la Plaça del Firal = 4.000€ // (5 pax.)
Substitució de la senyalització urbana =
30.000€ // (6 pax.)

ENSENYAMENT
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
O.T
O.T

VÀLIDA REPETIDA
VÀLIDA REPETIDA
VÀLIDA REPETIDA
VÀLIDA REPETIDA

251

Pantalla LED per informació de l'agenda
cultural i espai publicitari = 10.900€ // (6
pax.)

TURISME

VÀLIDA REPETIDA

258

Sistema de megafonia pel camp de
futbol = 4.500€ // (23 pax.)

ESPORTS

VÀLIDA REPETIDA

302

Senyalització/Retolació de la Sala
d'Exposicions La Cuina, al Centre
Cultural Les Monges. (inclou les senyals
per la ciutat i la retolació al mateix
edifici) = 6.500€ // (20 pax.)

CULTURA

VÀLIDA REPETIDA

39

