
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de validació de les propostes 
recollides durant el procés participatiu 
per a l’elaboració del Pla de Mandat 
2020-2023 de les Borges del Camp 

CONSTRUIM PER MILLORAR 
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LES FASES DEL PROCÉS 

 

 

PROCÉS DE VALIDACIÓ DE PROPOSTES 

Una comissió tècnica municipal ha estat és l’encarregada de validar les propostes recollides 

per tal de determinar que compleixen els criteris establerts per ser acceptades. 

També s’ha fet una valoració tècnica de les propostes per tal de determinar a quins objectius 

del document marc donen resposta i la seva viabilitat. 

Els resultats d’aquesta validació són els que es presenten en aquest document per tal de fer 

totalment transparent el procés. 

La valoració ha classificat les propostes de la següent forma: 

 Propostes viables – aquelles que compleixen els criteris del procés i que podran 

incorporar-se al Pla de Mandat. 

 Propostes viables modificades – aquelles que compleixen els criteris del procés però 

amb modificacions de la proposta original. 

 Propostes d’actuacions ja existents – aquelles que fan referència a actuacions ja 

realitzades i que, per tant, ja no cal incloure en el Pla de Mandat. 

 Propostes no viables – aquelles que no compleixen els criteris del procés i, per tant, no 

es poden incorporar al Pla de Mandat, argumentant en tots els casos els motius de per 

què no són viables. 

 Propostes repetides – aquelles que repeteixen alguna proposta entrada prèviament. 

 

Per a cadascuna de les propostes, es mostra una taula amb diverses informacions sobre la 

validació realitzada. A continuació es mostra l’estructura de cada taula amb el detall de la 

informació que conté. 
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PROPOSTA 1. [Títol que ha donat la persona proposant a la 
proposta] 

RESULTAT DE LA 
VALIDACIÓ 

DESCRIPCIÓ Descripció que ha fet la persona proposant de la proposta 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS 
VIABLE 

En el cas de les propostes no viables, motius pels quals no ho és. 

OBSERVACIONS Observacions d’interès a tenir en compte per a la proposta 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA Eix de la proposta del Pla de Mandat en el que s’inclou 

MANCANÇA/PROBLEMA AL 
QUERESPON 

Mancança o problema sorgida de la sessió de diagnosi participada 
a la qual dóna resposta. 
En el cas que no doni resposta a cap mancança o problema 
detectat durant aquesta sessió, s’indica “no detectada”. 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Expectativa sorgida de la sessió de diagnosi participada que 
compleix. 
En el cas que no compleixi cap expectativa plantejada durant 
aquesta sessió, s’indica “no plantejada”. 
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RESULTATS DE LA VALIDACIÓ 

PROPOSTA 1. Parc per a gossos VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Un recinte tancat, amb font d'aigua, arbres, bancs i amb 
jocs/obstacles pels animals... 

OBSERVACIONS S'està estudiant posar-lo a la zona de la Recer. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 2. Veïns que vivim passat la riera NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Obrir un accés per la carretera que passa darrere de 
l'ermita, per quan plou i baixa la riera, puguem passar els 
veïns i els vehicles d'emergència si fes falta, ja que també 
viu gent que està malalta, per exemple, diàlisis, quimio, 
etc 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE S'ha estat estudiant, però no és viable. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Desbordaments riera 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 3. Per un Borges del Camp sense plàstics VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Netejar els plàstics dels arbres. 

OBSERVACIONS Treballarem perquè les entitats que ho van impulsar ho 
retirin, igual que la resta de cartells que es pengen al 
municipi al mobiliari urbà. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 4. Protocol entitats VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Crear un protocol per quan arribi gent nova al municipi 
se'ls informi sobre les entitats al poble i com adherir-s'hi 

OBSERVACIONS Està en procés de fer-se. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Poca integració interciutadana 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Integració real i convivència intercultural 
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PROPOSTA 5. Gestió de l’aigua NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Crear un espai d'emmagatzematge i arribar a acords amb 
els propietaris d'altres mines del poble per aprofitar 
l'aigua que es perd 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE Les mines són privades i l'Ajuntament ja es propietari 
d'una quantitat d'aigua que, a dia d'avui, ja ens ho 
cobreix. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Abastament d'aigua 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Aprofitament aigua pluvial, mines, aqüífers 

 

PROPOSTA 6. Contenidors per restes de jardineria NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Habilitar a diferents punts del municipi contenidors per 
dipositar-hi les restes causades en els treballs als jardins 
particulars. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE Per experiència d'altres municipis, aquests contenidors 
acaben essent abocadors. Es buscaran alternatives. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Manca punts recollida poda i olis domèstics 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Serveis complets de RS 

 

PROPOSTA 7. Casal d’estiu, setmana santa i Nadal NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Que l'ajuntament s'encarregui de coordinar o designi un 
coordinador per a aquestes activitats. Ja ha passat que se 
n'ha creat més d'un a la vegada i no hi ha gent per omplir-
los tots dos. Millor tenir-ne un de viable que dos que no 
ho siguin i per tant no es repeteixin. 
Assegurar la col·laboració entre les persones capacitades 
per dur a terme aquestes activitats i cedir algun dels 
espais dels que disposa si cal. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE El municipi funciona amb les entitats i l'Ajuntament, en 
aquest aspecte, cedeix la gestió a elles. Per tant, són 
iniciatives particulars que no es poden vetar. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Poca oferta en educació pel lleure 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Oferta cultural i d'oci adaptada a la població 
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PROPOSTA 8. Comissió valoració problemes 
abastament aigua 

NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Es crea una comissió per valorar els problemes d'abastiment d'aigua 
al municipi i proposar mesures de millora. 
La comissió estarà en funcionament, com a mínim, fins l'aprovació 
dels pressupostos de 2021, que hauran de contenir una partida per 
dur a terme les mesures proposades. Un cop aprovats els 
pressupostos de 2021, es podrà dissoldre o continuar un altre exercici 
a decisió pròpia.  
Composició: 

 Presidència: L'alcaldia o regidoria en qui es delegui 

 Vocals:  

 Cinc persones en representació de l'Ajuntament, amb presència 
de tots els grups polítics que l'integren. 

 Una persona tècnica designada per l'Ajuntament. 

 Una persona tècnica designada pel GEPEC. 

 Una persona per a cada entitat del municipi que en vulgui 
formar part. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS 
VIABLE 

A dia d'avui no hi ha previst portar cap acció amb el tema de l'aigua 
potable, ja que a curt termini està cobert. No obstant, es tindrà en 
comte per si a mitjà termini és necessari 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL 
QUERESPON 

Abastament d'aigua 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Aprofitament aigua pluvial, mines, aqüífers 
Bona qualitat d'aigua 

 

PROPOSTA 9. Cultura i entreteniment per als joves EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Crec que s’hauria de fomentar la cultura entre els joves del nostre 
poble per despertar les seves consciencies i aconseguir que 
aquestes siguin critiques i constructives per al poble. Aquest procés 
podria dur-se a terme creant un casal popular que servis per 
desenvolupar un espai de debat, enriquiment cultural i on es 
poguessin desenvolupar activitats que beneficiïn a la Comunitat o 
poble. També seria de gran importància que es desenvolupes on 
espai on els joves poguessin desenvolupar el seu oci nocturn sense 
molestar als veïns del poble. Això fa referència a una espècie de pub 
o sala musical 

OBSERVACIONS Ja hi ha un equip de dinamització de joves que hi pot accedir 
qualsevol jove. A més, ja es cedeixen espais per a qui ho demani. 
D'altra banda, l'Ajuntament no pot dur a terme una activitat 
econòmica que pugui considerar-se competència deslleial 
d'empreses privades. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL 
QUERESPON 

Les activitats no engresquen a tots els habitants 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Oferta cultural i d'oci adaptada a la població 
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PROPOSTA 10. Fer parcs o espais dirigits al jovent VIABLE 
MODIFICADA 

DESCRIPCIÓ: Crear parcs i espais dirigits al jovent on puguin realitzar activitats 
físiques a l'aire lliure i puguin fer esport, divertint-se de manera 
saludable.  
La idea seria crear un skatepark i posar unes barres de calistènia en 
algun lloc no molt allunyat del poble i al mateix temps obrir la pista 
de l'escola durant l'horari no lectiu per tenir una pista poliesportiva 
més on el jovent i les famílies puguin anar a practicar esport.  
Les pistes i instal·lacions a l'aire lliure s'han de crear amb materials 
antivandàlics que permeten que no es facin malbé. ( hi ha empreses 
que es dediquen a això). 

OBSERVACIONS Es pot preveure algun espai actual per ubicar-hi una zona a l'aire 
lliure més pels joves amb algun aparell de calistènia. No obstant, no 
hi ha espai disponible per un skatepark 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL 
QUERESPON 

No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Equipaments amb bon estat ben gestionats i amortitzats 

 

PROPOSTA 11. Dignificar la biblioteca municipal VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Revitalitzar, rentar la cara i promocionar la biblioteca municipal: 
comprar fons de llibres regularment i tenir-la al dia (sobretot fons 
infantil per a les famílies ), incloure-la dins la Xarxa de Biblioteques 
Públiques de Catalunya, programar activitats mensuals : 
contacontes, clubs de lectura, exposicions, esdeveniments pels dies 
mundials ( com el de la poesia), grups de conversa,...  senyalitzar-la, 
habilitar una sala d'estudi amb horaris adequats perquè el jovent la 
pugui utilitzar, posar una xarxa wiffi potent i alguns ordinadors i 
posar una persona dedicada exclusivament a la cura de la biblioteca 

OBSERVACIONS Es tindrà en compte i s'hi està treballant. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL 
QUERESPON 

Equipaments en mal estat i mala gestió 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Equipaments amb bon estat ben gestionats i amortitzats 
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PROPOSTA 12. Revitalitzar el nucli antic i donar nova 
forma als locals tancats del municipi 

VIABLE 
MODIFICADA 

DESCRIPCIÓ: Rentar la cara al nucli antic del municipi: tenir-lo net i 
cuidat sempre amb una aportació extra en neteja i 
campanya de conscienciació a la ciutadania, donar una 
nova vida als aparadors dels comerços i locals tancats 
fent exposicions temporals de fotografia, poesia, art, 
dibuix amb la complicitat de tot el teixit associatiu local, 
l'escola i els artistes del municipi. També apostaria per 
crear petits parcs per a la primera infància als espais i 
solars buits, posar cadires a fora els comerços que 
estiguin oberts perquè la gent que ho necessiti pugui fer 
un respir i milloraria amb algun mural artístic algunes de 
les parets de solars buits que tenim al centre del poble. 
També seria interessant tenir cuidada la jardineria en 
aquest espai. 

OBSERVACIONS Es farà alguna campanya de conscienciació a la 
ciutadania per mantenir net el nucli antic. 
Hi ha molt pocs aparadors de locals tancats disponibles. 
De solars buits només n'hi ha un i de parc infantil ja n'hi 
ha de disponibles. 
No hi ha espai fora els comerços per posar cadires o 
bancs. 
Tampoc no hi ha cap paret adient per fer un mural. 
La jardineria del nucli antic ja s'està mantenint. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Patrimoni conegut, valoritzat i accessible 

 

PROPOSTA 13. Regular l'aparcament al voltant 
pavelló i fer un pas de zebra 

NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: En el pavelló, setmanalment són molts els infants que 
van a fer activitats extraescolars, els avis que diumenge 
rere diumenge queden per fer el seu ball, s'hi celebra el 
carnaval, el cap d'any, festes majors,.... 
En pic la gent aparca el cotxe, ha d'anar per la carretera 
per poder entrar al pavelló. 
Considero que hauria d'haver-hi una mica de vorera i un 
pas de vianants per tal d'evitar futurs incidents. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE No és viable fer una vorera a la zona del pavelló. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants. Bona regulació trànsit 
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PROPOSTA 14. Vorera fins al CAP VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Proposo que hi hagi una vorera, suficientment ample per 
el pas de cadiretes i cadires de rodes per accedir al cap. 

OBSERVACIONS S'està treballant en aquest projecte. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Manca d'accessibilitat per persones amb mobilitat 
reduïda 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Equipaments amb bon estat ben gestionats i amortitzats 

 

PROPOSTA 15. Limitar i distribuir el trànsit del casc 
antic 

VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Per tal d'afavorir el dia a dia de la ciutadania i reduir la 
circulació del casc antic, cal fer un estudi de mobilitat i 
aplicar accions, com per exemple, ficant pilones mòbils. 

OBSERVACIONS Es farà un estudi de la circulació. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 16. Pas de zebra elevat en condicions a 
l'entrada nord del poble 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Fer un pas de zebra elevat en condicions que faci reduir 
la velocitat i que sigui suau per als vehicles. En d'altres 
llocs de l'Av. Magdalena Martorell ja n'hi ha, i funcionen. 
Actualment ja és el tercer intent que està instal·lat i el 
bamps estan fets gratant l'asfalt i tenen un 
comportament molt agressiu amb la mecànica dels 
vehicles. 

OBSERVACIONS L'obra ja està realitzada. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Excés velocitat entrada del poble 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Segur a nivell viari 
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PROPOSTA 17. Mobilitat segura: voreres suficients i 
limitacions a l’excés de velocitat 

NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Garantir la mobilitat segura per tot el poble. 
Especialment garantir que les voreres tinguin l’amplada 
suficient per anar amb un cotxet infantil, caminador de 
gent gran o amb cadira de rodes, que siguin accessibles i 
tinguin continuïtat, així com l’excés de velocitat.  
Per exemple, a l’avinguda sra. Magdalena Martorell, 
d’una banda cal resoldre el pas entre la plaça de sant 
Antoni i el forn la Carretera, ja que un cotxet de nens o 
una cadira de rodes no pot seguir sense baixar a la 
carretera, degut a que per un costat s’acaba la vorera a 
la carretera i per l’altra vorera no hi ha prou amplada per 
cabre un cotxet. Per altra banda hi ha molts cotxes que 
acceleren als tombs, en especial el tram de carretera de 
davant de la Sala al sortir en direcció cap Alforja, ja que 
acceleren com si ja es trobessin a la carretera general. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE Les que físicament no es poden ampliar són inviables. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Manca d’accessibilitat per persones amb mobilitat 
reduïda. 
Excés de velocitat entrada del poble. 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants. 
Control normes viàries. 

 

PROPOSTA 18. Incentivar la participació activa dels 
veïns i de les veïnes 

EN EXECUCIÓ 

DESCRIPCIÓ: Per tal que els borgencs i es borgenques es puguin 
implicar en el dia a dia de les decisions del poble, seria 
d’interès que la gent pugui opinar i participar activament, 
per tant la proposta és preveure de forma estable eines 
de participació activa que apropin i desenvolupin la tasca 
que es fa en les regidories de l’Ajuntament. 
També es proposa mantenir semestralment la 
participació iniciada en el marc del PAM, per tal de poder 
fer seguiment proper de les propostes plantejades i el 
seu desenvolupament. 

OBSERVACIONS Ja s'està realitzant. S'acaba de crear una plataforma de 
participació ciutadana on s'aniran obrin processos 
participatius com l'actual del PAM 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Poca participació 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Població participativa 
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PROPOSTA 19. Incentivar l'aprofitament de l'aigua i 
l'autogeneració elèctrica 

VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Per tal de facilitar que els veïns i les veïnes puguin optar 
per introduir millores a casa seva per a l’aprofitament 
d’aigües a la llar i per l’autogeneració elèctrica, es 
proposa que l’Ajuntament pugui oferir mesures 
econòmiques que ho incentivin, com ara no aplicar les 
taxes en l’obra, reducció d’impostos o subvencionar part 
de les intervencions, així com fer accions informatives i 
de divulgació de mesures que poden emprendre en 
aquest sentit. 

OBSERVACIONS S’analitzaran quines poden ser les mesures 
d’incentivació viables i més adequades. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Aprofitament energètic. 
Abastament d'aigua. 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Aprofitament aigua pluvial, mines, aqüífers 
NO DETECTADA l'autosuficiència. 

 

PROPOSTA 20. Contenidors soterrats i amb recollida  
al camí vell de Riudoms (darrera 
gasolinera Repsol) 

NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Els veïns que vivim darrera la gasolinera, no tenim cap 
contenidor de recollida selectiva ni soterrat com si tenen 
a les entrades d'altres urbanitzacions del poble. el que fa 
que els veïnsque paguem igualment impostos 
d'escombraries no tinguem un lloc proper on reciclar la 
nostra brossa, pel que tenim que pujar la brossa als 
nostres cotxes amb el conseqüent perill d'embrutar-los 
amb restes de brossa orgànica, entre d'altres, per això 
exigeixo que es posin uns contenidors en aquesta zona 
que també és Les Borges del Camp. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE En aquesta zona ja està implantat el porta a porta. Es van 
haver de retirar els contenidors anteriors pel cost que 
suposaven. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Serveis complets de RS 
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PROPOSTA 21. Fer més laic i integrador el programa 
de Festa Major 

NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Com dic en l'enunciat fer unes festes majors amb menys 
actes religiosos, son unes festes majors pensades i fetes 
per a contentar als votants(majoritariament la gent gran 
del poble i tots els fills dels antics feixistes del poble) de 
Junts pel Quim, gent gran, molta de missa, menys missa i 
mes actes per atraure gent d'altres pobles a la festa 
major, vas als actes  que es fan i hi han 4 gats del poble, 
perquè no son gens atractives, no son integradores, no 
fan actes per atraure, només els concerts a la nit on 
aquest poble es converteix en Les Borges del Gram. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE Els actes religiosos formen part de les tradicions i no es 
poden eliminar. No obstant, sempre es mira d'incorporar 
novetats que puguin atreure a tota la ciutadania. Fins i 
tot, es té en compte la valoració de la població que tenim 
a través, per exemple, de l'Altaveu Ciutadà. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Les activitats no engresquen a tots els habitants 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Activitats atractives pels diferents col·lectius 

 

PROPOSTA 22. Expropiar els terrenys de darrere el 
cap per a donar una utilitat i regular el 
seu preu 

NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Darrere del CAP hi ha uns terrenys urbanitzables en 
parcel·les que en aquets moments l’única utilitat que 
tenen es com a deixalleria dels incívics del poble, i per fer 
cau de rates ja que les herbes superen els metre, ja que 
l'ajuntament no hi fa cap tasca de manteniment.  
fa anys que estan en la mateixa situació, no sabem si son 
propietat d'un constructor que ha fet fallida, o que. 
però estaria bé que davant la manca d'habitatge que hi 
ha a la població degut a que el nostre terme es petit i no 
es pot créixer per enlloc, que l’ajuntament expropies 
aquets terrenys i o  els cedís a alguna empresa 
constructora a canvi de fer-hi habitatge social per atraure 
gent jove la poble i rejovenir-lo una mica, o que en fes el 
mateix ajuntament vivenda social amb lloguers 
econòmics.  o si mes no, fer horts urbans, etc.... 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE No es poden expropiar aquests terrenys, l'Ajuntament ja 
té la part que li corresponia. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON El POUM no garanteix habitatges accessibles 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Habitatge accessible 
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PROPOSTA 23. Crear una borsa de locals i habitatges EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Crear una borsa de locals i habitatges, acompanyat 
d'ajudes per a la rehabilitació de cases antigues en mal 
estat, fent respectar el patrimoni (en cas de que l'edifici 
tingui quelcom emblemàtic o antic que s'hagi de 
conservar), que alhora millori el nucli antic 

OBSERVACIONS El Consell Comarcal compta amb una borsa d'habitatge i 
l'Ajuntament de les Borges del Camp hi està adherit. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON El POUM no garanteix habitatges accessibles 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Habitatge accessible 

 

PROPOSTA 24. Il·luminació NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Il·luminar degudament l’empalme 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE No és competència municipal, ja s'hi ha treballat des de 
Carreteres de l'Estat. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 25. Vorera accessible i segura NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Actualment no hi ha possibilitat d'anar per una vorera 
des del Forn de la Carretera al CAP (tram de l'avinguda 
Magdalena Martorell) amb un cotxet de nens, ni per una 
banda ni per l'altra. La única vorera que hi ha, al haver els 
baixants de les diferents entrades de les cases, no és 
suficientment ampla per poder passar amb un cotxet de 
nens cosa que fa que al llarg d'aquell tram hagis de baixar 
al carrer i anar per on circulen els cotxes sovint amb excés 
de velocitat, i posant en perill la seguretat de les 
persones. Cal afegir que la poca amplada de la vorera 
junt amb l'excés de velocitat en que van molts cotxes per 
aquell tram fa que caminar per aquella vorera sigui 
perillós per la integritat de les persones i hagis d'anar 
mirant que no et piqui ningú amb el retrovisor.  Proposo 
que s'ampliï la vorera i es faci accessible i segur per tots 
els vianants el tram del carrer Magdalena Martorell que 
vas des de la botiga de la Cooperativa fins el Forn de la 
Carretera. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE No hi ha espai per a poder fer aquesta ampliació. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Manca d'accessibilitat per persones amb mobilitat 
reduïda. Mal accés del CAP a la farmàcia 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants 
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PROPOSTA 26. Excés de velocitat VIABLE 

DESCRIPCIÓ: En el tram que va des de la botiga de la Cooperativa a la 
botiga de productes xinesos de l'avinguda Magdalena 
Martorell els vehicles van amb un excés de velocitat. És 
un carrer del poble i a vegades sembla que es facin 
carreres. Just al tomb en que s'agafa la recta cap a la 
carretera que va cap a Alforja giren a tota velocitat. 
Tenint en compte que és un punt crític ja que per una 
part la vorera és estreta i per l'altra part no n'hi ha i has 
de trepitjar literalment el carrer si vols passar del forn de 
la Carretera al pont de l'Oriol, proposo que es posi un 
element reductor de la velocitat com un pas de vianants 
amb ressalt davant del Forn de la Carretera per poder 
creuar amb seguretat alhora que es reduirà la velocitat. 

OBSERVACIONS Es treballarà per posar-hi un element reductor. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Excés velocitat entrada del poble 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Segur a nivell viari 

 

PROPOSTA 27. Poble amic de la infància VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Es troba a faltar propostes d'educació en el lleure i d'oci 
per a nens en edat d'etapa infantil i primària, tant a les 
festes majors com durant l'any. 
Es sol·licita que l'Ajuntament emprengui iniciatives per 
als nens i les nenes del poble, com ara activitats a la 
biblioteca, contacontes, activitats de lleure al cap de 
setmana i en períodes de vacances com Nadal, fer més 
propera la festa major als infants (més enllà d'inflables i 
molt puntualment algun espectacle)... També sol·licito 
que  sigui l’Ajuntament qui lideri i organitzi un casal 
d’estiu per tots els nens i les nenes del poble (en els 
últims dos anys ha estat l'Ampa de l'escola qui se n'ha 
hagut de fer càrrec i paral·lelament n’hi ha hagut un altre 
a la llar). 

OBSERVACIONS S'hi està treballant. Durant la festa major es fa una 
jornada dedicada a la canalla. Excepcionalment, enguany 
es realitzarà el casal d'estiu, però no és una funció de 
l'Ajuntament. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Poca oferta en educació pel lleure 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Oferta cultural i d'oci adaptada a la població 
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PROPOSTA 28. Autosuficiència REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Encaminar el poble cap l’autoabastament 

OBSERVACIONS Repetiria la filosofia de la 19 i aquella és més concreta 
per poder ser validada. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Aprofitament energètic 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 29. Territori EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Respectar els barrancs i la riera a l’hora de fer expansions 

OBSERVACIONS El POUM ja ho regularitza. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Edificació sostenible 

 

PROPOSTA 30. Control defecacions gossos VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Normes i sancions pels propietaris de gossos que 
embrutin els nostres carres i places. 

OBSERVACIONS S'està treballant per la creació d'una ordenança de 
civisme. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Incivisme 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Població cívica 

 

PROPOSTA 31. Regulació aparcaments VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Regulació dels aparcaments. Sancions pels qui 
incompleixin les normes. 

OBSERVACIONS S'està treballant per a l'ampliació de zones 
d'aparcaments. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Aparcaments en doble fila 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Control normes viàries 

 

 

 



 

 
 

13 

PROPOSTA 32. Arranjament Avinguda Magdalena 
Martorell 

VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Arranjament de l´Avinguda Magdalena Martorell 
(voreres amples, zones verdes amb arbres, mobiliari 
urbà) i rotonda zona cooperativa agrícola. 

OBSERVACIONS S'està treballant en aquest projecte, que ja està previst 
d'actuació. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Accessibilitat persones mobilitat reduïda. 
NO DETECTADA zones verdes. 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants 

 

PROPOSTA 33. Barrera enllaç estació cap a la Riera VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Instal·lar una barrera amb candau a l´enllaç des de 
l´Estació cap a la Riera (en terreny Municipal).Per evitar 
l´abocament de runa. 

OBSERVACIONS És un camí municipal i quan s'hi hagi d'accedir es pot 
obrir. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Població cívica 

 

PROPOSTA 34. Foguera de Sant Joan NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Promocionar una Replegada Convivencial de runa en 
zones properes a les pistes i camins d´enllaç amb diverses 
agrupacions de cases del Terme i fer una gran foguera 
per Sant Joan amb trobada popular. Després de 2 dies 
portar les restes a la Planta. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE Per experiència, quan s'ha intentat no ha funcionat. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Poca participació 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Actuacions dissenyades amb implicació ciutadana 
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PROPOSTA 35. Senyalització turística i lúdica VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Renovació del Panell Informatiu-Turístic amb fotos 
actualitzades, cases rurals, rutes als Miradors, camins per 
passejar (més planers),telèfons de les Entitats,etc. i 
muntar plafons sobre el Paisatge visual al Mirador 
darrera l’Església (no té nom),des de mar (l´Hospitalet) 
fins les muntanyes de La Mussara, indicant el nom dels 
masos, torrents, cims, poblacions, etc. Cal que sigui de 
material resistent tipus alumini o semblant. 

OBSERVACIONS S'actualitzarà la informació. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 3. Un poble amb oportunitats formatives i econòmiques 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Poca promoció del poble a l'exterior 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Conegut com a atractiu turístic, cultural i de productes 
locals 

 

PROPOSTA 36. Informació turística i lúdica VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Donar a conèixer a la població el recorregut del Nou 
Passeig peatonal per la banda Esquerra de la Riera 
damunt d’un plànol o de foto aèria (google) i com 
quedarà la zona del Pont de l´Oriol, el Tomb del Sindicat 
i vorera de Cal Casals amb les obres de reforma (amb uns 
dibuixos senzills). 

OBSERVACIONS Es mirarà de facilitar la informació possible 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Manca de transparència municipal 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Amb una administració transparent 

 

PROPOSTA 37. Revisar voreres per fer-les accessibles VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Revisar que les voreres tinguin en els trams més estrets 
70 cms d´amplada per no haver de baixar al carrer amb 
un cotxet, carro de compra o cadira ortopèdica. Alguns 
escorsells d´arbres caldria reduir-los 15cms i posar una 
capa de morter arremolinat en uns 90m2 de la vorera del 
xalet del Manzano per tal de no ensopegar, mullar-se els 
peus, etc. (feina d´un dia). 

OBSERVACIONS Està en previsió de realitzar-se. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Manca d'accessibilitat per persones amb mobilitat 
reduïda 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants 
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PROPOSTA 38. Direcció única camí de la Creueta NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Fer direcció única el tram del Camí de la Creueta cap a La 
Punta. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE És un punt d'accés i sortida molt important per a la 
majoria de la població. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Circulació complicada i perillosa camí de la Creueta 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Bona regulació del trànsit 

 

PROPOSTA 39. Vial infantil de bicicletes NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Habilitar, temporalment, la zona de l´Arracer (no hi ha 
cap casa) com a vial infantil de bicicletes, senyalitzant-ho 
amb prohibicions als vehicles. Només el carrer a la Llar 
d´Infants i el Camí vell a Reus seguiran amb direcció 
única. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE És una zona residencial, amb velocitat està reduïda i amb 
molt poc trànsit. Per tant, el perill per les bicicletes és 
mínim i no es considera necessari fer cap vial. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 40. Circuït saludable NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Marcar i netejar la perllongació del c/Pau Casals fins 
Pujada Cementiri per permetre el pas de la població en 
circuït saludable. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE Són terrenys particulars. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Manca un parc saludable 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Equipaments/espais foment de la salut 

 

PROPOSTA 41. Pista de bitlles VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Ubicar una pista de Petanca i de Bitlles Catalanes el més 
a prop possible. Ni que sigui en algun solar sense edificar, 
de manera provisional. 

OBSERVACIONS Es farà a la zona de gimnàs del llac. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Equipaments/espais foment de la salut 
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PROPOSTA 42. Canvi cablejat elèctric VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Insistir a la companyia elèctrica per canviar tot el cablejat 
de "4 fils pelats" a model trenat. Separant-los segons 
normativa dels balcons, i corregint la distancia entre 
postes que provoquen que els fils quedin a 3mts 
d´alçada. 

OBSERVACIONS Es farà la sol·licitud per iniciar-ho. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Cablejat elèctric en mal estat 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 43. Dipòsits de Renfe per emmagatzemar 
aigua 

NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Utilitzar els dipòsits de Renfe per emmagatzemar aigua 
sobrant de les mines. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE No són propietat municipal i no estan en condicions per 
emmagatzemar aigua. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Abastament d'aigua 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Aprofitament aigua pluvial, mines, aqüífers 

 

PROPOSTA 44. Voreres via del tren i Av. Martorell fins 
polígon 

VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Construir una vorera peatonal amb placa de formigó a 
una banda al passar per damunt de la via del tren i 
allargar la vorera, ni que fos amb grava compactada ,al 
costat dret  de l´Avinguda Martorell fins el Polígon. 

OBSERVACIONS S'està treballant amb aquest projecte. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Mal accés per a vianants al polígon 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants 
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PROPOSTA 45. Senyalitzar reducció velocitat accés 
urbanització les Torres 

VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Senyalitzar reducció de velocitat en la cruïlla amb l´accés 
a la urbanització de Les Torres. 

OBSERVACIONS Es posarà la senyal. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Ben senyalitzat 

 

PROPOSTA 46. Dibuixos parets mitgeres visibles NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Demanar propostes de dibuixos a pintar en parets 
mitgeres molt visibles, o murs, per tal de fer més 
agradable la perspectiva.(bloc del Manzano, en solars 
interns de la població, pàrquing del c/Comerç-Avda. 
Martorell, etc) amb el vist i plau dels propietaris. 

OBSERVACIONS Es tracta de propietats privades. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 47. SENSE TÍTOL NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Com quedarà l´accés als Nous Tanatoris, nom del carrer, 
etc. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE No és una proposta, sinó una consulta que hauria 
d’entrar per altres canals 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA  

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON  

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX  

 

PROPOSTA 48. Petards NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Posar una mica de limitació d’horari i dates a l’hora de fer 
explotar petards, el 2019 a la zona del llac va començar a 
principis de juny i al juliol encara se’n tiraven 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE No es competència de l'Ajuntament regularitzar-ho. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 
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PROPOSTA 49. Escombraries NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Es podria implementar l’opció del porta a porta la 
recollida d’escombraries. A Riudecols es fa i la meva 
família està molt contenta amb el servei 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE És inviable tècnica i econòmicament per a un municipi 
gran com les Borges. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Serveis complets de RS 

 

PROPOSTA 50. Tenir el poble més net i verd VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Comprenc la dificultat però la netedat no és la suficient. 
Cuidar les zones verdes, torretes trencades, zones verdes 
poc cuidades. I ELS GOSSOS. Alguns propietaris són molt 
mal educat. 

OBSERVACIONS Es treballarà en una ordenança municipal de civisme. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 51. Econòmica – Startups NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: es podria pensar en un petit co-working i donar suport 
inicial al emprenedor. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE Manquen les dades de contacte de la persona proposant 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 3. Un poble amb oportunitats formatives i econòmiques 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 52. Pipican VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Fer un pipican en un solar com al C/Pompeu Fabra que 
n’hi ha un on tothom porta als gossos a fer les seves 
necessitats. És un lloc proper a molta part del poble i mol 
cèntric on seria necessari una font per a que els animals 
poguessin beure, que estès ballat, amb algun arbre per 
ombra, algun banc, una paperera i obstacles. 

OBSERVACIONS S'està estudiant posar-lo a la zona de la Recer. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 
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PROPOSTA 53. Arreglar la riera EN EXECUCIÓ 

DESCRIPCIÓ: La riera, amb les aiguades està força malament i per a la 
gent que hi viu és difícil d’accedir quan passen coses així. 
S'hauria d'arreglar donant un pas a l'aigua, deixant un 
camí pla i amb arbres plantats pel costat entre el camí i 
el pas d’aigua i fent un lloc agradable per passejar amb 
ombres dels arbres . 

OBSERVACIONS És una acció que s’està realitzant 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Desbordaments riera 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 54. Millorar la prohibició per evitar 
l’estacionament 

VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Sobretot davant de la caixa de pensions cada dia 
aparquen fins a 4 cotxes i no hi ha visualització de la 
carretera principal, no hi ha cap tipus d'impediment que 
faci que no s’aparqui i és molt perillós per a tots els que 
hi circulem 

OBSERVACIONS Es posaran barreres per obstaculitzar-hi l'aparcament. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Aparcaments en doble fila 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Control normes viàries 

 

PROPOSTA 55. Bicicletes i patinets per la vorera VIABLE 

DESCRIPCIÓ: La gent grans i petits passen per les voreres amb certa 
velocitat, i pels pas zebra també, la normativa diu està 
prohibit, tindrien que baixar, i anar a peu, amb el patí o 
bicicleta, al costat, hi ha cert perill, perquè sortim gent de 
casa o amb el cotxe, i mes  d' una vegada hi hagut algun 
ensurt, als grans perquè passen a gran velocitat i els 
petits no els veus, i a diversos metres enrere baixen els 
pares tranquils, i si els hi dius alguna cosa te ignoren o 
riuen. 

OBSERVACIONS Es col·locaran cartells informatius per avisar. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants 
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PROPOSTA 56. Mobilitat de bicicletes i patinets REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Proposo posar senyals per que no es pugui circular per la 
vorera, ja que és un perill, que baixin i les portin a peu, 
les bicicletes i els patinets, passen pas de vianants aquí 
Bar Les Borges, i es pensen que la vorera es tota per ells, 
i passen a gran velocitat, i baixen per la rampa(que hi ha 
per anar Avda. Baix camp) si surts a peu et jugues la vida 
per que no tels esperes, i també pugen. Per l' altre vorera 
no amb tanta intensitat, i si treus el cotxe ho has de fer a 
primera hora, i si es més tard pitant, i amb molt cuidado, 
Tant petits com grans i s'hi ha gent caminant passen pels 
mig, cada vegada hi ha mes  gent al poble i si no es para, 
cada vegada n' hi haurà més, bicicletes i patins, fins el dia 
hi hagi una desgràcia 

OBSERVACIONS Repeteix la 55 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants 

 

PROPOSTA 57. Vorera cooperativa agrícola NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: S'hauria d'arranjar la vorera de davant de la Cooperativa 
agrícola. Ni cotxets de nadons, ni carros de la compra ni 
una cadira de rodes passa per allí perquè la vorera és 
molt estreta, sobretot de la Cooperativa en direcció al 
CAP. Potser seria interessant fer la carretera més estreta, 
d' un sol carril i posar un semàfor que doni pas  als cotxes 
de pujada direcció a Alforja i de baixada direcció Reus. 
S'hauria d'arranjar fins on s'amplia la carretera, al davant 
del taller del Turón i fins passat la farmàcia. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE No hi ha espai per a poder fer aquesta ampliació. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Manca d'accessibilitat per persones amb mobilitat 
reduïda. 
Mal accés per a vianants del CAP a la farmàcia. 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants 
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PROPOSTA 58. Piscina municipal NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Fer una piscina municipal cèntrica, a la zona del costat del 
CAP, davant la llar d'infants. Hi ha molt d'espai per 
construir i que sigui municipal, amb  una entrada 
assequible per tothom. I poder tenir un gimnàs on poder 
fer multiactivitats: zumba, ioga...això donaria feina a 
professionals de l'esport. 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE És inviable, ja hi ha una piscina. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 4. Un poble viu, actiu i saludable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Equipaments/espais foment de la salut 

 

PROPOSTA 59. Fer peatonal Passeig de Cal Dasca NO VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Tallar la circulació i fer un passeig peatonal, al passeig de 
l'hort de Cal Dasca 

MOTIUS PELS QUALS NO ÉS VIABLE És inviable perquè impedeix molt l'accés al municipi. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 2. Un poble accessible, segur i amable 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Accessible als vianants 

 

PROPOSTA 60. Millora d'eines i mitjans dels 
treballadors de l'ajuntament 

VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Posar-se al dia en tecnologia en Les eines dels 
treballadors de l'ajuntament, per exemple en eines de 
jardineria. També aprofito perquè s'ha de millorar en la 
neteja i imatge del poble. Potser hi ha poc personal. 

OBSERVACIONS S'està treballant en millorar les tasques al municipi. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX No plantejada 

 

PROPOSTA 61. Neteja solar parc dels ànecs VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Netejar tots els solars del parc dels ànecs. 

OBSERVACIONS S'està treballant en aquest assumpte. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 1. Un poble eficient i sostenible 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON No detectada 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Solars arreglats 
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PROPOSTA 62. Fer una normativa de civisme amb 
multes contra la gent q no respecta les 
normes 

VIABLE 

DESCRIPCIÓ: Posar sancions a qui no respecti per ex , llençar la brossa 
o deixar-la als  llocs adequats, qui no netegi o no llenci 
aigua  als excrements dels animals, etc...... 

OBSERVACIONS S'està treballant per la creació d'una ordenança de 
civisme. 

EIX AL QUE FA REFERÈNCIA 5. Un poble participatiu per a tothom i amb una gestió 
transparent 

MANCANÇA/PROBLEMA AL QUERESPON Incivisme 

EXPECTATIVA QUE COMPLEIX Població cívica 

 

 

 


