PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS
LA SEU D’URGELL 2016
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 els mesos d’abril i maig de 2016.
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 186 propostes noves recollides, els resultats de la validació global han estat els
següents:

Per tant, a banda de les 33 propostes considerades vàlides, cal tenir present que 18 de les no
vàlides estan previstes fer i 6 ja existeixen, fet que fa augmentar el nombre de propostes que
realment es poden executar.
Així mateix, també tenir en compte l’elevat nombre de propostes repetides (73), de les quals 29
corresponen a propostes vàlides, mentre que 44 corresponen a propostes no vàlides.
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D’altra banda, també cal fer constar els resultats obtinguts per les propostes que s’havien
seleccionat de l’edició anterior entre les que s’havien validat per poder ser recuperades per
aquesta edició 2016. Aquests resultats mostren que totes les propostes seleccionades poden
ser recuperades i, per tant, passaran també al procés de votacions juntament amb les noves
propostes validades de la present edició.

PROPOSTES SELECCIONADES EDICIÓ 2015

Total població que les han
seleccionat per recuperar-les

Omplir a nivell de vorera amb sauló, sorres... els forats dels
arbres i arreglar els tapats

24

Construcció de sanitaris públics al pàrquing del Doctor Peiró

20

Destinar un parc per a infants de 0 a 3 anys

10

Posar jardineres penjades, millorar l'enllumenat i instal•lació
de més papereres al carrer Canonges

14

Disposar de canviador per a nadons en els WC dels
equipaments municipals (4 unitats)

13

Condicionament de la glorieta de davant de l'església de
Santa Magdalena

15

Construcció de sanitaris públics al cementiri municipal

9

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 entre els dies 30 de maig i 4 de juny
de 2016. 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 (matins)
Pavelló poliesportiu (dll i dj 16:30h a 19:00h)

Per qualsevol dubte que es tingui entorn aquesta validació, us poden posar en contacte amb
............................. a través del telèfon .................................. o enviant un correu electrònic a
l’adreça .........................................
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VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

N

DESCRIPICÓ

OBSERVACIONS COST

3

Millora de la il·luminació i embelliment del passatge Bellavista

VÀLIDA

Es considera convenient canviar l'enllumenat d'aquest carrer i a la
vegada canviar la pavimentació per tal de donar-li un tractament més
adequat al vianant.

67.420,00 €

5

Construcció i condicionament de les pistes de tennis
municipals, num 2 i 3

VÀLIDA

Les pistes 2 i 3 de tennis es van arreglar farà uns cinc anys amb la
incorporació de gespa artificial. Sota de la gespa es van fer uns
canals plens de sauló que servien per evacuar l'aigua de pluja.
Aquests canals provoquen en algunes zones alteracions en

40.000,00 €

El cost és per la realització dels
estudis. El cost final pot variar en
funció de les mesures a
30.000,00 €
implementar (senyalització vertical,
horitzontal, reductors de velocitat,
passos elevats…)

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

S'ha pressupostat enllumenat i
pavimentació.

8

Fer un "camí amic" per tal que els nens puguin anar sols a
l'escola

VÀLIDA

Està contemplat dins del Pla de mobilitat. Caldria fer uns estudis
previs per cada centre escolar i elaborar propostes per cadascun. Per
la posta en marxa caldria acompanyar-ho de campanyes d'educació
vial.

12

Anivellar arran de vorera els forats on hi ha arbres però amb
algun material persistent (que no sigui sauló o sorres perquè
aquest amb el temps desapareixen i el problema persisteix).
Aquells forats pels arbres que no hi hagi res plantat tapar-los
amb les

VÀLIDA

El cost d'anivellar els escossells amb material drenant, però que a la
vegada sigui trepitjable és de 75€/escossell

37.500,00 €

19

Instal·lació d'un nou equip de megafonia al poliesportiu
municipal.

VÀLIDA

L'equip de megafonia del Poliesportiu Municipal és antic, funciona
malament i no es adient al tipus d'activitat que es fa majoritàriament a
la instal·lació. Amb la remodelació integral que es va fer de la
instal·lació a 2010 va ser l'únic element que no e

4.877,00 €

20

Instal·lar grades al pati de les Monges (no la plaça) per tal
que s'hi puguin fer actuacions a l'aire lliure en un espai
recollit, amb bones condicions acústiques i visuals. Les
actuacions que es fan a la plaça ni es veuen ni se senten bé.

VÀLIDA

El pati de les monges està infrautilitzat. Les activitats a la plaça ni es
veuen ni se senten bé. NI les que organitza cultura ni les que fa
l'escola d música. El pati, a més, es beneficia de l'ombra de l'edifici de
l'hotel avinguda, cosa que facilitat la

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

25

Pavimentar els carrers de Castellciutat

VÀLIDA

El Pla de Mobilitat contempla l'establiment de plataforma única i
prioritat invertida en el nucli de Castellciutat. La superfície de vials de
Castellciutat és de 14.289,42m2 (PMU Castellciutat)

50.000,00 €

29

Col·locació de bancs o seients en el tram habitual entre Santa
Magdalena i l'Hospital

VÀLIDA

Hem estudiat el recorregut i veiem la possibilitat d'instal·lar-hi 1 banc i
4 cadires, per la brigada municipal.

987,36 €

31

Més bancs a les voreres

VÀLIDA

Se n'han valorat 10 però falta precisar on es col·loquen.

S'han pressupostat 500 escosells.
La Seu te uns 2.500 arbres plantats

Es pressuposta una primera fase
d'actuació per a la pavimentació
d'un part parcial de Castellciutat per
al 2016 segons projecte tècnic.

1.966,25 € S'ha pressupostat 10 bancs

3

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

N

DESCRIPICÓ

OBSERVACIONS COST

34

Noves ubicacions i més presentadors d'expressió ciutadana,
així com una mínima ordenança municipal que en reguli un ús
correcte d'aquest per part de totes les entitats i ciutadania.

VÀLIDA

El cost d'una placa d’expressió ciutadana com les existent és de 791
€. Calculem per 5 plafons més.

3.955,00 €

35

Aparcadors per a bicicletes

VÀLIDA

Es veu una inversió pertinent. Es pressuposta 10 conjunts
d'aparcament de bicicletes amb capacitat per a 6 bicicletes cadascuna

2.395,80 €

37

Instal·lació de megafonia al camp municipal d'esports

VÀLIDA

L'equip de megafonia del camp de futbol també és una instal·lació
molt antiga i que no funciona correctament. Amb el canvi de la
coberta i les actuacions que s'han fet recentment en la instal·lació, és
l'únic equipament que ha quedat desfasat.

3.000,00 €

38

Instal·lar una cabina radiofònica en camp municipal d'esports

VÀLIDA

Malgrat que no és habitual retransmetre partits de futbol des del
camp, més quan no hi ha en l'actualitat un equip sènior, es tracta
d'una proposta, si no prioritària ni molt menys, sí que s'ajusta a les
condicions per ser acceptada.

7.000,00 €

41

3 nous desfibril·ladors (respectant que siguin 24/24 hores
disponibles)preferiblement 1 a Castellciutat. Editar pamflet,
amb la situació de tots el DEA municipals o no amb el seu
horari

VÀLIDA

El cost és de lloguer mensual dels tres desfibril·ladors és de 344,85 €
i cal sumar la edició del fulletó.

4.500,00 €

42

Arranjament del parquet del Palau d'esports.

VÀLIDA

El parquet del Palau d'Esports es va instal·lar fa 15 anys i per l'ús
continuat ha patit alguns desperfectes que se centren en zones amb
lames de parquet esquerdades i/o trencades i altres zones on el
parquet s'enfonsa més de l'habitual per desperfectes e

35.000,00 €

43

Posar material que no rellisqui a les baixades dels pas de
vianants.

VÀLIDA

S’han repassat els passos de vianants i s’ha trobat un del carrer major
amb carrer la Sort que té molta pendent i es proposa canviar el
paviment

El cost correspon a canviar el
632,50 € paviment del pas del carrer Major,
continuació del carrer Estudis

72

Col·locar "sensors" d'activació i desconnexió de llums
automàtics en els espais comuns (serveis, passadissos,
vestidors) de les instal·lacions esportives per optimitzar la
despesa de consums i garantir-ne la visibilitat sense
dependre de decisions del per

VÀLIDA

És una proposta adequada

850,00 €

75

Posar dispensadors de bosses per als excrements dels
gossos a tots els parcs i jardins, places, etc.

VÀLIDA

En total hi ha instal·lats 23 expenedors de bosses. S'ha pressupostat
instal·lar-ne 13 als punts més freqüentats per gossos

1.963,00 €

80

Publicació de tots els corriols del voltant de la Seu

VÀLIDA

Actualment hi ha material gràfic editat en aquesta temàtica: "Pels
camins de la Seu (2005) i "L'urgellet i la Seu d'Urgell, el patrimoni i 40
rutes a peu" (2014). S'està dissenyant un nou projecte per a identificar
i recuperar 8 camins amb sortida i arrib

60.000,00 €

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

Cost 13 expenedors + 13 plaques
informatives
Inclou la identficació, obrir, adequar,
traçar i i senyalitzar 8 senders amb
sortida i arribada a la Seu, pas previ
per a la publicació d'aquests.

4

N

82

83

84

108

DESCRIPICÓ
Instal·lar separadors acústics en el seu pas pel Barri Sant
Antoni paral·lel a la carretera N-260, alhora, serviria a mes
de millorar l'impacte acústic que suposa que la carretera
passi tant a prop de les cases, per millorar la seguretat,
donat que, els v
Proposo revisar i regular els passos de vianants de la ciutat,
per tal de garantir la màxima visibilitat d'entrada als mateixos,
tan per part del transeünt que es proposa creuar, com del
conductor d'un vehicle que s'hi acosta.
La possible solució que pro
Fer amb baden els passos de vianants que es troben a
ambdós costats de l'Hotel Avinguda abans d'arribar a la
Rotonda de la plaça de les Monges en direcció Sud
Quan entres al Pont de la Palanca, a la paret del fons, entre
els arbres, les lletres de "Benvinguts a la Seu d’Urgell",
també il·luminades per la nit.

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

VÀLIDA

Caldria consensuar-la amb els veïns, doncs l'alçada de la tanca
minvaria les vistes. També caldria l'aprovació de Carreteres de
l'Estat. La Regidora ens dirà alguna cosa

VÀLIDA

S'ha detectat que alguns carrers que creuen l'Avinguda Saloria i el
Passeig del Parc disposen de mala visibilitat. S'està estudiant
diferents formes de millorar la seguretat en aquests encreuaments,
com pintar línies de no aparcament o de motos.

VÀLIDA

És considera viable tècnicament

VÀLIDA

Es pressuposta una placa de senyalització
Actualment ja hi ha una vorera amb paviment asfaltic. Es
pressuposta treure aquest paviment i col·locar-ne un a base de
panots. Caldrà refer un pas de vianants.
Fa 5 anys que es van fer les actuals i cal fer-les de nou perquè ajuda
a donar més màgia i revitalitzar la cavalcada de la Seu. És considera
una bona proposta

112

Vorera nova davant els claustres nous (Racionero)

VÀLIDA

122

Millorar les carrosses dels reis de la cavalcada

VÀLIDA

123

Marcar amb fites cada kilòmetre el camí d'Alàs i el camí
d'Arfa per fer entrenaments

VÀLIDA

125

Plantar un arbre a la font del passeig, on hi havia l'altre

VÀLIDA

Un arbre com el que estava plantat (Picea abies) de 4 metres
d'alçada costa 350 €. col·locat a lloc.

139

Des del Consell Municipal de Joves sol·licitem l'obertura d'un
Espai Jove, ja que volem un espai en el què ens puguem
reunir tots els joves i realitzar-hi diferents activitats com:
parlar, jugar, fer tallers, escoltar música, etc. La nostra
proposta seria

VÀLIDA

Cal millorar la sala gran per tal de poder-la utilitzar les entitats amb
lògica juvenil així com el consell municipal de joves. Caldrà pintar,
millorar l'AC i calefacció, millorar entrada, mobiliari,...

140

Fer un parc infantil amb jocs d'aigua i de Sorra per nens.
Proposo fer-lo al parc del Segre, doncs ja és un espai
d'aigua. Un exemple ho podeu veure a la pàgina web:
http://www.lurkoi.com/jugar-con-agua-lp-2-50-familia-156/ A
Alemanya hi ha moltíssims par

VÀLIDA

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

37.580,00 €

650,00 €

5.098,00 €

500,00 €

16.799,00 €

11.000,00 €
2.175,00 €
350,00 €

7.000,00 €

15.000,00 €

5

DESCRIPICÓ

142

Elevar els passos de vianants del passeig (Joan Brudieu)

VÀLIDA

S'han analitzat els passos actual de l'avinguda i creiem oportú elevar
dos del passos.

151

Posar llums al jardí que va des del cementiri fins a bombers.

VÀLIDA

Es pressuposta una instal·lació nova d'enllumenat públic realitzada
amb balises LED per il·luminar el camí

18.500,00 €

157

Mes il.luminacio a la zona del skate parc. Per poder anar-hi a
les tardes d'hivern

VÀLIDA

Actualment no funcionen una sèrie de fanals, doncs es va fer malbé
la línea quan els vàndals van arrencar els bàculs de llum que hi
havien

2.500,00 € Cost d'arranjar la línia malmesa

185

Remodelar i/o ampliar la zona de jocs infantils del Parc del
Segre (posar nous jocs, canvi de cautxú...)

VÀLIDA

El cost de substitució de l'actual paviment de cautxú per un continu
de 6 cm de gruix és de 13.000 €. + IVA. ( 65 €/m2). La substitució
dels dos jocs més deteriorats és d'uns 3.000 € + IVA. L'ampliació de
la zona de jocs tindria un cost aproximat entre 15

49.950,00 €

4
45

Millorar il·luminació i aspecte del carrer Bellavista entre
seminari i llar de Sant Josep
Millorar l'enllumenat al carrer que hi ha entre el Seminari i la
Llar de St. Josep

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

N

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

4.600,00 €
Es pressuposten 15 balisses LED,
l'obra civil i la instal·lació elèctrica
corresponent per la instal·lació de
les mateixes

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 3

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 3

Repetida

56

Canvi del Parquet el Palau Municipal d, esports.

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 42

Repetida

57
64
65

Arranjament parquet palau d'esports
Arranjament parquet palau d'esports
Arranjament parquet palau d'esports

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 42
VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 42
VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 42

Repetida
Repetida
Repetida

71

Arranjament del parquet del Palau d'Esports

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 42

Repetida

73

Arranjament parquet del Palau d'Esports. Després de 15
anys segur que toca fer-ne una mica de manteniment abans
de que sigui massa tard i s'hagi de canviar tot nou.

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 42

Repetida

74

Muntatge de sensors automàtics d’activació i desconnexió de
llums en els espais comuns de les instal·lacions esportives
(serveis, passadissos, vestidors) segur que optimitzaria
VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 72
costos de consums i garantiria una correcta lluminositat
d'aquests espais públ

Repetida

78

Posar dispensadors de bosses pels excrements dels gossos
en diversos parcs de la ciutat

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 75

6

85

Canvi del parquet del Pavelló poliesportiu nou i arreglar
goteres

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 42

Repetida

90

Instal·lar mobiliari urbà per tal de facilitar l'ús de la bicicleta
per la ciutat. Instal·lar aparca bicicletes en espais de lleure o
comercials de la Seu per fomentar l'ús d'aquest vehicle entre
els veïns. Invertir en senyalització de certs carrers d'ús

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 35

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix i complement la proposta 84

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 121

Repetida

127
135
136
145

Passos de vianants elevats i arranjament de les voreres a
l'avinguda Pau Claris
"Restaurar porxos " carrer Major

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

Canviar enllumenat del carreró que hi ha entre el Seminari i la
VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 3
Llar de Sant Josep, a la nit gairebé no hi veus.
Posar sanitaris públics que tinguin un sistema de neteja
automàtic a la zona pàrquing Dr. Peiró
Elevar els passos de vianants del passeig de l' hospital (Joan
Brudieu)

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

DESCRIPICÓ

92

VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

N

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix Proposta 2 recuperada

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 142

Repetida

149

Tapar els forats dels arbres (el dia1d'agost de 2015 em vaig
torçar el turmell i a dia d'avui encara tinc molèsties). Crec que
VÀLIDA REPETIDA Repeteix Proposta 1 recuperada
seria molt bo que es tapessin tots, per evitar accidents més
importants.

Repetida

156

Instal·lació de wc al pàrquing dr. Peiró que es netegin
automàticament

VÀLIDA REPETIDA Repeteix Proposta 2 recuperada

Repetida

159

Instal·lació de wc al pàrquing dr. Peiró que es netegin
automàticament ((encara que s'hagi de posar monedes)

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 156

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 157

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 156

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 157

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 156

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 157

Repetida

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 8

Repetida

160
162
163
165
166
168

Mes il·luminació a la zona de skate parc per poder anar-hi les
tardes d'hivern
Col·locar de wc al pàrquing dr. Peiró que es netegin
automàticament
Mes il·luminació a la zona de skate parc per poder anar-hi a
les tardes d'hivern (no s'hi veu)
Instal·lació de wc al pàrquing dr. Peiró que es netegin
automàticament
Mes il·luminació a la zona de l'skate parc per poder anar-hi
les tardes d'hivern
Creació de camins escolars segurs.

7

N

DESCRIPICÓ

170
175
54

Millorar la il·luminació del c/ Bellavista
Neteja del sostre dels porxos del c/Major.
Arranjament del terra del palau d'esports

7

Ubicar ràdio seu al casc urbà de la seu: molta més facilitat de
participació ciutadana i de tot tipus de col·laboracions i per
tant, millora gratuïta de la programació. Més participació
d'associacions, clubs i escoles. Millorar la comunicació de
l'ajunta

11

Buscar ús al solar on hi havia l'antiga l'Escola la Valira del
centre de la Seu com per exemple un parc, zona enjardinada,
pipican o similar.
Enllumenat de tot el parc del Valira a la zona de l'Alberg la
Valira fins el nou col.legi

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 3
VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 121
VÀLIDA REPETIDA Repeteix la proposta 42

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES
Repetida
Repetida
Repetida

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 6

Repetida

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 10

Repetida

Repeteix la proposta 23

Repetida

Repeteix la proposta 22

Repetida

Repeteix la proposta 22

Repetida

Repeteix i complementa la proposta 22

Repetida

47

Mantenir net d’excrements de gossos

50

Un parc per a gossos que inclogui prat d'esbarjo i joc amb
àrea de pipican

NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA

60

Utilizar el equipamiento deportivo existente en el solar de la
guardería Saloria-Orri

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 10

Repetida

62

Construcció d'un pont de cable per creuar el riu Segre a peu a
l'alçada de la derivació d'aigua del Parc del Segre. Seria útil
per la gent que va a passejar i no pot o no vol fer tota la volta
a Alàs, donant una alternativa més enllà del pont d'Alàs i la

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 1

Repetida

77

Disposar d'una mini deixalleria al centre tots els dies.

Repeteix la proposta 76

Repetida

Repeteix la proposta 68

Repetida

Repeteix la proposta 96

Repetida

24
44

Pipicans d'ús obligatori a diferents emplaçaments de la ciutat.

79

Piscina coberta

97

Posar bandes rugoses a l' av. Guillem Graell, davant farmàcia
Guilanya i davant del super "dia"

NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA

8

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

N

DESCRIPICÓ

98

Posar bandes rugoses als passos de vianants de l'av. Guillem
Graell, davant de la farmàcia Guilanya i davant del super "dia"

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 96

Repetida

100

Construcció d'un parc natural per la protecció de les especies
vegetals i animals en perill d'extinció del Pirineu.

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 87

Repetida

101

Construcció d'un parc temàtic d'atraccions del Pirineu amb un
castell, mercat i restaurant Catar.

Repeteix la proposta 88

Repetida

102

Construcció línia de tren Sort La Seu Puigcerdà.

NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 88

Repetida

Repeteix la proposta 22

Repetida

110

Posar mes pipicans en llocs que no en hi ha.

119

La connexió del Camí de Sant Sebastià amb el Camí de les
Porques a Castellciutat. Donant continuació a un carrer sense
sortida.

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 26

Repetida

124

Fer la vorera del tros dels bombers fins les comportes del
Parc del Segre per unir els dos trossos

NO VÀLIDA
REPETIDA

És la proposta 1 de la edició del 2015 dels pressupostos participatius
que està aturada per negociacions amb la propietat. Es disposa del
projecte fet i el pressupost.

Repetida

131

Aconseguir una piscina coberta. No cal que sigui una nova
piscina. Pot ser un sistema de coberta que es pugui treure i
posar i calefacció de la piscina municipal actual.

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 68

Repetida

133

Instal·lació d'un sistema descalcificador a la xarxa de
subministrament d'aigua potable.

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 26

Repetida

134

Instal·lar un semàfor reductor de la velocitat Av. Guillem
Graell davant supermercat Dia, o fer uns passos elevats per
reduir la velocitat, per tal que es pugui creuar sense perill el
pas de vianants. Es una zona molt perillosa ja que els cotxes
van molt

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 9

Repetida

Repeteix la proposta 134

Repetida

Repeteix la proposta 141

Repetida

Repeteix la proposta 143

Repetida

141
144

Elevar els passos de vianants de tota l' av. Guillem Graell per
evitar atropellaments d’excés de velocitat
Elevar els passos de vianants de tota l' av. Guillem Graell per
evitar atropellament i excés de velocitat

NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA

146

Posar radar fix a la n-260 sentit Lleida a la benzinera repsol

148

Generar un impost als propietaris de gossos per tal de que
així siguin més cívics ja que no recullen els excrements, o si
més no, que aquest impost serveixi per cobrir les despeses
de neteja del que embruten els seus animals.

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 30

Repetida

150

Destinar un espai per poder anar-hi amb els gossos; tancat,
amb fonts i dispensadors bosses

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 22

Repetida

9

N

DESCRIPICÓ

150

Destinar un espai per poder anar-hi amb els gossos; tancat,
amb fonts i dispensadors bosses

153

Fer carrils bici als principals carrers de la Seu

154

Pavimentar l'aparcament de terra de la part del darrere del
cementiri municipal (davant c/Maria Aurèlia Capmany) perquè
hi ha molts forats i hi aparca molta gent que acompanya els
nens a les instal·lacions esportives

155

Fer carrils bici als principals carrers de la ciutat

158
161
164
167
169

Campanyes o reforç del servei, per incrementar la neteja dels
carrers
Campanyes o reforç del servei per incrementar la neteja dels
carrers
Campanyes o reforç del servei per incrementar la neteja dels
carrers
Campanyes de reforç del servei per incrementar la neteja dels
carrers
Elevar el pas de vianants de Av. Guillem Graell cantonada
amb el c/ Bellavista

VALIDACIÓ
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA

NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

Repeteix la proposta 22

Repetida

Complementa i repeteix la 147

Repetida

Repeteix la proposta 152

Repetida

Repeteix la proposta 153

Repetida

Repeteix la proposta 114

Repetida

Repeteix la proposta 158

Repetida

Repeteix la proposta 158

Repetida

Repeteix la proposta 158

Repetida

Repeteix la proposta 134

Repetida

171

Ficar badens o algun tipus de limitador de velocitat a av.
Guillem Graell des del super "dia" fins els mossos d'esquadra.
Hi ha vehicles que passen fins a 80 km/h ,la visibilitat es molt
reduïda pels cotxes aparcats

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 144

Repetida

172

Implantació i senyalització del Carril Bici i millora aparcaments
bicis ens espais públics a La Seu d'Urgell

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 147

Repetida

173

Piscina cubierta, la prometen en todas las elecciones desde
hace años y luego no la cumplen.

Repeteix la proposta 68

Repetida

174

Limpieza, el pueblo cada vez está más sucio.

NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA
NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix la proposta 114

Repetida

Repeteix la proposta 134

Repetida

Repeteix la proposta 30

Repetida

Repeteix la proposta 114

Repetida

176
177
178

Elevar el pas de vianants Av. Guillem Graell davant
supermercat dia.
Més control dels gossos que defequen al carrer (zona c/
Monturull).
Incrementar el servei de neteja dels carrers de la ciutat.

10

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

DESCRIPICÓ

184

Adequar el carril bici del carrer circumval·lació est (parc del
Segre) per tal que sigui segur i compleixi l'amplada mínima de
les vies ciclistes.

NO VÀLIDA
REPETIDA

Complementa i repeteix la 147

Repetida

49

Reparar els panots de les voreres aixecats

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix i complementa la proposta 15

Repetida

55

Adequar el solar on hi havia hagut l'escola Valira perquè els
nens puguin anar-hi a jugar basquet/futbol entre d'altres

NO VÀLIDA
REPETIDA

Repeteix i complementa la proposta 10

Repetida

1

Fer una palanca peatonal (pont penjat) per creuar el Segre a
l'alçada dels bombers. Els centenars de persones de la ciutat
i molt especialment els turistes majoritàriament andorrans,
que caminen i fan bici per la zona, es queixen de la gran volta
que supo

NO VÀLIDA

La llum a cobrir són uns 80m. Això vol dir que el pressupost superarà
els 100.000€. Hem tingut accés a una passarel·la peatonal realitzada
recientment a Tremp, per una llum de 55m el cost ha estat de
216.928€

+100.000€

6

Trasllat emissora municipal de Castellciutat a La Seu d'Urgell

NO VÀLIDA

El pressupost excedeix el pressupost disponible.

+100.000€

63

Condicionar els passos de vianants per fer-los accessibles a
la glorieta de Santa Magdalena.

NO VÀLIDA

Hi ha un projecte d'arranjament de tota la plaça de les Moreres

66

La Seu és un centre referent en molts esports: piragües,
esquí de fons, curses de muntanya, BTT, hoquei, basquet,
patinatge però ens falta una pista d'atletisme...que podrien
utilitzar totes aquestes federacions. Amb el nombre
d'habitants que som queda mé

NO VÀLIDA

Supera el pressupost i no és una inversió sostenible.

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

68

Sobrepassant el pressupost, però que penso que és
essencial aconseguir-ho també per la ciutat, és fer una
piscina municipal coberta, és vergonyós que encara no en
tinguem una. Tant difícil és posar-se d'acord....sobretot hauria
de fer-se una bona gestió i

NO VÀLIDA

més de 100.000€

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

88

Construcció d'un parc temàtic d'atraccions del Pirineu amb un
castell, mercat i restaurant. Càtars

NO VÀLIDA

No és una proposta viable tècnicament. Al llarg de l'any es duen a
terme diferents projectes com el Mercat Medieval, el mercat setmanal,
Parlem d’Història i La Seu Medieval que fan de la nostra un atractiu
turístic. Així mateix, la proposta supera els 100

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

103

Des de una profunda i sana enveja cap els veïns de la zona
de “La Boixadera”, que finalment han passat “de tancat” a
“parc de la Boixadera”, penso que es podria continuar en la
mateixa línia d’alliberament d’espais públics “tancats”, com es
el cas d’un cu

NO VÀLIDA

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

121.646,00 €

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

N

Excedeix partida
pressupost

Excedeix partida
pressupost
Excedeix partida
pressupost

11

N

DESCRIPICÓ

106

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

Estudi d'un Pla d'ordenació del Pla de les Forques per
convertir-lo en lloc turístic i de pícnic juntament amb l'estudi
d'instal·lació d'un funicular des de l'antiga Duana fins el
mirador del Pla de Les Forques..

NO VÀLIDA

COST SUPERIOR ALS 100.000€

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

107

Estudi per el trasllat de la Llar dels Jubilats a els antics jutjats
i seguidament continuar la plaça del Pati Palau fins la
Catedral.

NO VÀLIDA

COST SUPERIOR ALS 100.000€

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

116

L'ampliació del Camí de Sant Isidre des de l'escola de
Castellciutat fins a la nova rotonda de la N-260, reservant així
un espai peatonal.

NO VÀLIDA

Per eixamplar aquest camí caldria expropiar a una banda o altre del
camí, tenint que fer a més una costosa obra de murs de contenció.
Per tant s'excediria el pressupost

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

117

La construcció d'un pont o una passarel·la peatonal des de el
Parc del Toll del Bressol fins a l'altre costat del riu, on hi ha
un petit camí que surt a la plaça del C/ Sant Sebastià de
Castellciutat.

NO VÀLIDA

Excedeix el pressupost previst

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

118

La construcció d'una nau polivalent a la pista del poliesportiu
de Castellciutat.

NO VÀLIDA

Excedeix el pressupost previst

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

120

La connexió del cementiri de Castellciutat amb la carretera N260. Obrint així una nova via per la part alta del poble.

NO VÀLIDA

Hi ha 7.800 m3 d’excavació en roca i després caldria estabilitzar tots
els talussos…abans de fer la caixa de calçada. Cost clarament
superior als 100.000€

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

147

Habilitar carrils bici en els principals carrers de la Seu Pau
Claris, Avinguda Saloria

NO VÀLIDA

Amb l'actual secció dels carrers de la Seu no hi cap un carril bici.
Caldria canviar-la i en aquest cas el cost seria superior als 100.000€

+ 100.000€

Excedeix partida
pressupost

152

Pavimentar l'aparcament de terra de la part del darrere del
cementiri municipal (davant c/Maria Aurèlia Capmany) perquè
hi ha molts forats i hi aparca molta gent que acompanya els
nens a les instal·lacions esportives

NO VÀLIDA

Supera el pressupost

236.500,00 €

Excedeix partida
pressupost

9

Posar una descalcificadora a l'entrada d'aigua de la Seu.

NO VÀLIDA

Actualment ja existeix un sistema dosificador a l'Estació de
Tractament d'Aigua Potabilitzadora del municipi per reduir la calç de
l'aigua potable.

Existent

76

Posar un punt fixe (tots els dies de l'any) i cèntric per al
reciclatge de petits articles electrònics, piles, bombetes, cd's,
mòbils, petit electrodomèstic, etc

NO VÀLIDA

Les oficines de la Mancomunitat funcionen com a minideixalleria.
D'altra banda els petits electrodomèstics, bombetes i piles es poden
dipositar en els comerços que venen aquests articles. Tots els
dissabtes al matí hi ha la deixalleria mòbil a la Pl. dels

Existent

95

L’Ajuntament ha d’implantar l’enterrament civil. Facilitar una
sala adient on es pugui posar musica, passar un audiovisual i
que un/una mestre de cerimònies ajudi a la família a
organitzar un acte d' homenatge al seu difunt/a.
Penso que tots els ciutadans

NO VÀLIDA

Ja hi ha la Sala de Sant Domènec que alguna vegada ha fet aquestes
funcions

Existent

12

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

N

DESCRIPICÓ

111

Que els propietaris de gossos els identifiquin amb la placa
censal.

NO VÀLIDA

Ja s'està fent.

Existent

114

Neteja, neteja i neteja dels carrers (amb màquines i aigua)

NO VÀLIDA

Feina habitual de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet

Existent

179

Netejar les ribes del riu Segre al seu pas per la ciutat, fent així
una zona més segura i aprofitable com a espai lúdic ( per
caminar , fer exercici, relaxar-se..) com a moltes altres ciutats
que tenen la sort de tindre un riu.

NO VÀLIDA

Amb aquesta finalitat ja existeixen els camins de la banqueta del riu

Existent

17

Creació de l´observatori Transversal de les terres de
Muntanya per la Conservació, protecció i difusió del
Patrimoni.

NO VÀLIDA

No competència Municipal

No competència
Ajuntament

26

Refer el camí-rural de les "Porques" de Castellciutat fins Arfa

NO VÀLIDA

El camí de les Porques no te continuïtat doncs topa en propietat
privada i a més aquests terrenys són terme de Montferrer - Castellbó

No competència
Ajuntament

40

Arranjament del tram sense asfaltar del carrer Monturull que
porta al Poble Sec.

NO VÀLIDA

Hi ha una part que està dins del PERI-3, el seu desenvolupament és
d'iniciativa privada.

No competència
Ajuntament

52

Adecentar façana casa d'aigües al final de la baixada del moli
i neteja del canal per on es passegen rates i desprèn pudor

NO VÀLIDA

La façana de l'edifici municipal està correcte, doncs és de pedra de
riu. La façana a continuació si està bastant deteriorada i és propietat
de PEUSA. S'avisarà a la companyia per tal que rehabiliti.

No competència
Ajuntament

61

Cobriment parcial d'uns 500 m2 de patí de l'escola Albert
Vives per fer activitats quan plou o a l'estiu quan fa molta
calor. Es podria fer una estructura amb la cobertura mòbil.

NO VÀLIDA

No és competència municipal

No competència
Ajuntament

87

Construcció d'un parc natural per la protecció de les espècies
vegetals i animals en perill d'extinció del Pirineu

NO VÀLIDA

Actualment a la nostra comarca hi ha projecte com el de La Muntanya
d'Alinyà que treballen per a la protecció del voltor. A més a més,
estem a prop del Parc Natural Cadí- Moixeró que precisament suposa
un espai de protecció a la fauna i flora autòctona.

No competència
Ajuntament

89

Construcció línia de tren Sort-La Seu-Puigcerdà

NO VÀLIDA

No es competència municipal

No competència
Ajuntament

99

Espai de trobada i joc famílies amb infants0-5 un espai pels
mes petits. Remodelació del pati d'educació infantil escola
Pau Claris, pressupost 10.772.45€ (projecte lliurat a l'oficina
tècnica).

NO VÀLIDA

Tècnicament es valora molt positivament els projectes de Patis
oberts, però es considera No Vàlida perquè està previst un pati per
aquesta franja d'edat en la nova urbanització de la plaça Joan Sansa;
així mateix, no és competència municipal la inversió d

No competència
Ajuntament

181

Col·locar desfibril·ladors a tots els centres escolars (primària i
secundaria) de la seu, i fer un curs formatiu pels docents.

NO VÀLIDA

No és competència municipal

No competència
Ajuntament

13

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

N

DESCRIPICÓ

182

Arreglar el pati de parvulari de l'escola Mn. Albert vives, que
està molt malmès i es competència municipal el seu
manteniment. Es necessari arreglar el terra de cautxú, el
sorral i les estructures.

NO VÀLIDA

Inicialment es considera que no és vàlida perquè no és una inversió
d’interès general i gaudi per tota la població. Tot i així, desprès de
parlar amb la direcció del centre, aquesta acció podria comportar
l'obertura del pati. Tècnicament es valora molt po

No competència
Ajuntament

22

Construcció de pipican ballat amb aigua

NO VÀLIDA

Els petits pipi-cans estan obsolets i, de fet, s'estan retirant dels llocs
on es van fer, pels problemes de manteniment i salubritat que
comporten. Els que es mantenen són les grans àrees d'esbarjo per a
gossos (a partir de 300m2). Aquestes tenen un eleva

No sostenible

33

Adquisició d'una moto elèctrica de recollida i desinfecció
d'excrements canins. Entenc que no es una proposta per
solucionar el tema de les deposicions al carrer d'animals
domèstics, però entenc que aquesta es una mesura
necessària per la higiene dels car

NO VÀLIDA

El cost d'un ciclomotor elèctric està en uns 2000€ aquí caldria afegir-li
el cost de l’equipació i material de recollida dels excrements i el
manteniment i assegurança anual, fent que no sigui una actuació
sostenible.

No sostenible

46

Fer un laberint vegetal (fins i tot cobrant entrada, i generant
uns ingressos per la ciutat), serien uns elements turístics
únics al Pirineu i que atrauria moltíssima gent.

NO VÀLIDA

S'ha calculat l'adequació d'un espai d'una dimensió de 2500 m2,
caldrà contruir els camins amb sauló, el subministrament i plantació i
espratge de l'element vegetal per a fer el laberint vegetal. Instal·lació
d'una xarxa de reg. Tot i que es considera una acció potencialment
turística, té un elevat cost de manteniment, calculat en 24.000 €/any,
fent que sigui una acció No sostenible

No sostenible

18

Creació de la cartera d´Institucions, Entitats i Professionals
del Patrimoni, per gestionar, assessorar i portar a terme
projectes locals.

NO VÀLIDA

No suposa una inversió.

No suposa cap
inversió

28

Enretirar terrasses afegides en carrers amb vorera inferior a 3
metres.

NO VÀLIDA

L'Ajuntament està redactant una Ordenança que regularà la
instal·lació de terrasses de bar. Estem d'acord amb la proposta.

sense cost

No suposa cap
inversió

30

Controlar i penalitzar els propietaris que no recullen les
deposicions del animals al carrer

NO VÀLIDA

Molt adequada. S'està estudiant aplicar un nou projecte d'anàlisi
d'ADN de les defeccions dels animals per detectar els propietaris.

sense cost

No suposa cap
inversió

91

Campanya de fomentació d'ús de la bicicleta urbana
mitjançant l'edició de tríptics i enganxines i la subvenció de
cistells, llums i timbres per a bicicleta, per tal que els
urgellencs utilitzin aquest vehicle per la ciutat.

NO VÀLIDA

No suposa una inversió.

No suposa cap
inversió

138

Augmentar la programació cultural i periòdica durant l'any i
crear un sistema d'abonaments per tal d'afavorir la
participació en tot tipus d'espectacles. La Seu d'Urgell com a
nucli important dins de l'Alt Pirineu i Aran hauria de ser un
referent en aques

NO VÀLIDA

No és una inversió

No suposa cap
inversió

14

VALIDACIÓ

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

N

DESCRIPICÓ

2

Fer una plantada de sequoies a la zona del Parc de la Valira.
La utilització d'aquesta zona de la ciutat per aquest fi, donaria
un caràcter turístic a una zona que actualment no presenta
interès per la gent de fora. Penso que plantar unes quantes
sequoies

NO VÀLIDA

El parc del Valira és un parc fluvial amb espècies caducifòlies pròpies
d'aquest tipus d'ecosistema. La sequoia és una espècie forania que
és diu ven poc amb la resta d'espècies que actualment té el parc, per
la qual cosa es veu inadequat la seva plantaci

No viable tècnicament

10

Recuperar per espai públic l'espai de l'antiga escola Valira

NO VÀLIDA

L'espai està qualificat pel PGOU de la Seu d'Urgell, com
d'equipaments. Es a dir no pot ser una zona verda.

No viable tècnicament

16

Creació de l´oficina del centre històric per la Conservació,
Protecció i Difusió del patrimoni local.

NO VÀLIDA

Actualment ja s'estan duent a terme accions per a la conservació,
protecció i difusió del patrimoni com la Seu Medieval. Així mateix,
l'Espai Ermengol és un recurs que, entre altres objectius, té la
conservació, protecció i difusió del patrimoni local. P

No viable tècnicament

21

Condicionar millor acústicament Sant Domènech per a
concerts musicals i representacions. Auditori.

NO VÀLIDA

Per millorar l'acústica de les monges caldria reprendre un estudi fet
per Higini Arau , que és qui va dissenyar la primera fase
d'acondicionament que hi ha actualment a la sala; o encomanar-ne un
de nou. En qualsevol cas seria molt costós. Però hi ha una

No viable tècnicament

32

Pàrquing públic al col·legi Mossèn Albert Vives

NO VÀLIDA

No entenem que vol dir pàrking públic, en un edifici nou?, en
soterrani?. Molt a prop de l'entrada del Col·legi Albert Vives, a
l'avinguda del Valira hi han força aparcaments en superfície i
habitualment buits

No viable tècnicament

36

Desbrossat vorals i condicionament dels camins de la costa
de Calbinyà i senyalització no motos

NO VÀLIDA

Pendent de la realització de l'Inventari de Camins de la ciutat i del
projecte que se'n derivi. No es viable tècnicament fins que no es
finalitzi el projecte.

No viable tècnicament

39

Pavimentació amb asfalt o semblant de la zona d'aparcament
d'autocaravanes i millora del seu enllumenat.

NO VÀLIDA

No es pot asfaltar, doncs es tracta d'un sòl urbanitzable pendent de
desenvolupament. Per la qual cosa no hi ha xarxa de sanejament i la
pavimentació ha de ser amb materials drenants. Està previst millorar
l'enllumenat

No viable tècnicament

67

El camí que va fins al pont d'Alàs, és el més utilitzat per els
veïns de la Seu, pel seu poc desnivell, per tenir fàcil accés i
per la bellesa que aporta. Proposo fer un enllumenat amb
petites plaques solars al camí d'Alàs, cada x metres, un petit
fanal a

NO VÀLIDA

No s'aconsella perquè es vol mantenir l'estat natural del riu i posar
il·luminació en aquest espai no es creu apropiat per interferir en el
cicle vital de la fauna salvatge

No viable tècnicament

69

Canviar un dels dos trams d'escala que comunica el parc de
davant de l'Alberg amb el parc del Valira per una rampa per
facilitar un millor accés a les persones amb cadira de rodes,
nens amb bici, etc....

NO VÀLIDA

Per l'espai que hi ha no és tècnicament possible fer-hi una rampa. Hi
ha un accés adaptat pel carrer Sant Ermengol.

No viable tècnicament

70

Posar un sistema per les fons( la palanca) estiguin obertes tot
l'any, ja que hi ha molta gent que fa esport i/o camina i fa falta
un punt d'aigua per hidratar-se

NO VÀLIDA

Les fonts no poden estar obertes tot l'any en el nostre clima, doncs les
gelades farien malt be la font i les canonades.

No viable tècnicament

96

Posar bandes rugoses a l' av. Guillem Graell, davant farmàcia
Guilanya i davant del super "dia"

NO VÀLIDA

Són dos llocs de gir freqüentat per autobusos, donada la proximitat a
l'estació d'autobusos i es desaconsellable per a la seva mobilitat. En
quan a les Bandes rugoses, és criteri de l'Ajuntament no posar-ne en
zones urbanes, doncs es trenquen fàcilment i

No viable tècnicament
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104

La segona seria el seu enderroc, guanyaríem aquest espai i ,
qui sap , potser amb el temps, els veïns, oblidaríem el que
van fer, els qui ho van fer.

NO VÀLIDA

No vàlida tècnicament

No viable tècnicament

105

Acabar l’edifici definitivament, per la qual cosa proposo
col·locar a la part superior de la coberta “quimeres”
esfereïdores a joc amb “gàrgoles” tenebroses als pluvials,
acompanyat de registres sonors reproduint crits esgarrifosos
de patiment, que farien

NO VÀLIDA

No vàlida tècnicament

No viable tècnicament

115

La construcció d'un pàrquing davant l'escola de Castellciutat,
fent un mur de contenció a la corba del Camí de Sant Isidre.

NO VÀLIDA

L'obra que cal fer, murs de contenció,etc, és molt costosa pel nombre
de places d'aparcament que aconseguiríem. Per aquest motiu no es
considera vàlida tècnicament ni pressupostàriament

No viable tècnicament

126

Equipar el Centre Cívic El Passeig amb equipament TIC per
l'ús de les entitats: WIFI, ordinadors als despatxos i projector i
pantalla a la sala polivalent.

NO VÀLIDA

La nostra ciutat disposa d'altres equipaments que ja disposen
d'aquests serveis com el CETAP al Centre Cívic les Monges, el Punt
Òmnia,...

No viable tècnicament

128

Arranjament del c/ Major i amb els passos zebra ven vistosos

NO VÀLIDA

No vàlida tècnicament

No viable tècnicament

129

Durant l'estiu, els municipals aparcar les cotxes i anar amb
bicicleta (un bon estalvi)

NO VÀLIDA

No vàlida tècnicament

No viable tècnicament

130

A tot el c/ Joaquim Viola, falta molta mes il·luminació

NO VÀLIDA

Al C/ Joaquim Viola existeix una instal·lació d'enllumenat públic
suficient pel vial indicat, el problema de la manca d'il·luminació és la
quantitat i l'alçada dels arbres existents al mateix carrer.

No viable tècnicament

137

Al passatge Alsina s'han posat aparcament per bicicletes,
però per accedir-hi s'ha d'anar per la vorera perquè no hi ha
gual. Aniria bé poder accedir-hi des del Passeig o des del
carrer Bisbe Guitart amb un baixador com els dels passos de
peatons i potser

NO VÀLIDA

Cal acompanyar la bicicleta caminat, doncs per la voravia no està
permès circular en bicicleta. No vàlida tècnicament

No viable tècnicament

143

Posar radar fix a la n-260, sentit Lleida a la benzinera repsol

NO VÀLIDA

No es viable tècnicament perquè estant modificant les condicions de
la via i en breu s'obrirà una nova rotonda que farà reduir la velocitat en
aquell tram. No es possible posar el radar més amunt perquè ja no es
competència municipal

No viable tècnicament

180

Zona wi-fi lliure a tots els espais públics de la ciutat ( edificis ,
parcs , plaçes..)

NO VÀLIDA

No viable tècnicament per problemes tècnics com la limitació de
l'ample de banda (256 kbps com a màxim) i els límits geogràfics del
servei a espais públics presenten dificultats d'acotar amb exactitud
l'abast, inevitablement pot afectar edificis privats a

No viable tècnicament

186

Insonoritzar la sala de conferències de la Biblioteca Municipal,
per tal que es puguin fer activitats de promoció de la lectura al
mateix temps que s'estudia en silenci.

NO VÀLIDA

la proposta d'insonoritzar la sala polivalent en aquests moments és
totalment inviable perquè s'està estudiant la possibilitat de
reorganitzar els espais de la biblioteca i en el cas que es dugués a
terme no sabem encara en quina planta aniria la sala inf

No viable tècnicament

16

94

Construcció d'un circuit per a bicicletes de la categoria BMX,
també vàlid per a SKATES i SCOOTERS.

NO VÀLIDA

Ja existeix un Skate Park per a skate i scooters a l'Horta del Valira i
no es considera viable tècnicament la construcció d’un circuit per a
bicicletes de la categoria BMX.

No viable tècnicament

13

Renovar la senyalització vertical que estigui malmesa o
obsoleta i repintar la senyalització horitzontal que estigui
desgastada o esborrada (passos de zebra, línies grogues,
doble línia continua...) de tota la ciutat per millorar la mobilitat.

NO VÀLIDA

Són tasques habituals que va realitzant les diferents brigades
municipals al llarg de l'any. Per tant, ja està previst

Previst

14

Netejar i desembossar les clavegueres, ja que molts
embornals estan tapats per terra fins dalt i no fan la seva
funció

NO VÀLIDA

Són tasques habituals que va realitzant les diferents brigades
municipals al llarg de l'any. Per tant, ja està previst

Previst

15

Substituir les peces de la vorera que estan soltes o que estan
aixecades per les arrels dels arbres i poden produir caigudes
als ciutadans.

NO VÀLIDA

Són tasques habituals que va realitzant les diferents brigades
municipals al llarg de l'any. Per tant, ja està previst

Previst

23

Enllumenat al parc del Valira a sota de Castellciutat

NO VÀLIDA

Actualment no funcionen una sèrie de fanals, doncs es va fer malbé la
línea quan els vàndals van arrencar els bàculs de llum que hi havien.
Està previst arranjar la línia malmesa

Previst

27

Que es regularitzi el trànsit de Castellciutat sobre tota la plaça
fer un únic sentit

NO VÀLIDA

L'Ajuntament te previst regularitzar el trànsit rodat i sentits de
circulació un cop s'acabin les obres de les rotondes que el Ministeri de
Foment està fent a la N-260

48

No aparcar a les cantonades dels carrers

NO VÀLIDA

53

Reparació asfalt camins del parc del Segre, aixecats en varis
punts
Reparació de les dutxes dels vestidors del camp d'esports
(aixetes i carxofes)

NO VÀLIDA

OBSERVACIONS VALIDACIÓ

Les cantonades estant marcades amb línea groga que prohibeix el
seu aparcament. Per tant, es tasca de manteniment municipal que
estiguin visibles.
Suposa una tasca habitual de manteniment municipal. Es farà un nou
repàs de les instal·lacions.

sense cost

OBSERVACIONS COST

MOTIUS DE LES
NO VÀLIDES

DESCRIPICÓ

51

VALIDACIÓ

COST
APROXIMAT

N

Previst

Previst
Previst

NO VÀLIDA

És tasca del manteniment habitual dels operaris municipals

Previst

58

Fer acera des de bombers fins camí del riu (molt perillós)

NO VÀLIDA

És una de les propostes que van sortir en la edició del 2015 i el
projecte tècnic està realitzat i amb pressupost reservat, pero pendent
d'execució per negociacions amb la propietat del terreny

Previst

59

Equipamientos deportivos para niños entre 8-15 a, del tipo
cancha futbol sala con cuatro canastas de Básquet. Las hay
en Andorra y en otras ciudades de nuestro tamaño. Los hay
de diferentes tamaños. y podrían ubicarse en el lado oeste de
la ciudad. Todos

NO VÀLIDA

És un equipament que està previst realitzar al 2016 a la nova plaça
Joan Sansa

Previst

81

Poder carregar els vehicles elèctrics al carrer

NO VÀLIDA

86

Tancar l'accés rodat a vehicles a la plaça de les Monges i al
carrer Sant Josep de Calasanç

NO VÀLIDA

Està previst per aquest any de fer un carregador de vehicles electrics
al passeig Joan Brudieu
Aquest accés està senyalitzat com a trànsit restringit a veïns de Sant
Josep de Calasanç i a la plaça de les Monges no si por circular. Es
revisarà la senyalització

Previst
Previst
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93

Llogar maquina auto-fregadora, per netejar "a fons" les
voreres mes utilitzades de la nostra ciutat... Especialment les
zones on a les sotateulades hi ha nius d'ocells (coloms), que
embruten molt la vorera i també restes d'excrements de
gossos... Etc.

NO VÀLIDA

L'ajuntament ja te contractat aquest servei fins el juliol del 2016.
Actualment s'està preparant el concurs per tornar a contractar el
servei els propers 4 anys.

Previst

109

Tornar a fer un altra actuació per disminuir la població de
tórtores. Esporga o pinçar els arbrers perquè no envaeixin la
vegetació i el paisatge, en especial els bedolls del Pau Claris
(escola) que estan molt alts hi ha perill de caure.

NO VÀLIDA

L'Ajuntament fa control anual de la població de coloms amb Ovistop
(esterilitzant per coloms) per evitar que es reprodueixin. Caldria
valorar quin és el punt problemàtic pel que fa la presència de tòrtores
per tal de poder evaluar el seu cost. Els arbres

Previst

113

Voreres= Eixamplar els escocells dels arbres i reparar
voreres.

NO VÀLIDA

Feina habitual de la brigada d'obres municipal

Previst

121

Pintar i arreglar els porxos del Carrer Major

NO VÀLIDA

Està previst en el pressupost d'inversions 2016 com a subvencions
per als propietaris. Cal dir que els propietat privada.

Previst

132

Donar continuïtat al passeig de la plaça Joan Sansa a l'alçada
de Comtes d'Urgell. Ara queda tallat pel carrer. Seria més
lògic que fos el carrer el que quedés tallat pel passeig.

NO VÀLIDA

Recentment s'ha aprovat el projecte d'urbanització de la plaça Joan
Sansa que contempla la prioritat dels vianants pel passeig Pascual
Ingla

Previst

183

Col·locar papereres per tota la seu amb cendrers.

NO VÀLIDA

Previst de realitzar aquest any.

Previst

18

