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1-INTRODUCCIÓ

El procés participatiu 

Recordem les fases del procés participatiu que s’està seguint per desenvolupar els Pressu-
postos Participatius d’Amposta 2022-2023.

1. LES PROPOSTES (Juny i Juliol) 
2. LA VALIDACIÓ (Agost i Octubre) 
3. LA VOTACIÓ (Novembre i Desembre) 
4. SEGUIMENT (Gener 2023) 

La fase de validació de propostes

L’objectiu d’aquesta fase és realitzar la validació tècnica de totes les propostes presentades
per la ciutadania. 

 Aquesta fase es desenvolupa des del mes d’agost fns a l’octubre de 2022. 

Durant aquesta fase es farà una sistematització de les propostes i  s’elaborarà un llistat
anonimitzat de les mateixes que es traslladarà a la comissió tècnica de validació. Aquesta
comissió, que s’haurà creat amb personal tècnic municipal de les àrees i departaments als
quals facin referència les propostes recollides, avaluarà i realitzarà el fltratge de les pro-
postes atenent als criteris detallats a la fase de propostes. 

Si així ho estima necessari, la comissió tècnica de validació contactarà amb les persones o
entitats proposants per aclarir possibles dubtes o plantejar alternatives que puguin ajudar
a fer el fltratge de les propostes, però també que puguin facilitar la viabilitat d’aquestes.
Per això és important que hi fgurin les dades de la persona que realitza la proposta. En re-
lació amb les propostes referents a ajuts i subvencions, el còmput econòmic destinat a ca-
dascuna el determinarà la comissió tècnica d’acord amb els criteris de racionalitat.



Desprès de que cada àrea tècnica hagi dut a terme la validació de les seves propostes
s’emet el següent informe tècnic de validació.



2-VALIDACIÓ

PROPOSTA 51 Unes festes amb no violència NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Proposo unes festes d'Amposta sense bous, ja que som un

municipi modern en molts aspectes i avancem junts cap a un

món de tolerància, transparència, reciclatge... però continu-

em utilitzant als animals per actes lúdics quan és una cosa

antiga, immoral i que ja s'ha eliminat de tants municipis, crec

recordar que Esquerra republicana dona suport la protecció

dels animals i això no es pot respectar amb aquests actes ja

que passen moltíssim calor dins de calaixos, sofreixen estrès,

estirades i alguna que altre cop de peu i demés...i per tot això

considero invertir els diners amb unes festes divertides i per

a tots, sense por a perdre votants taurins, algun dia haurà de

ser el primer en acabar amb això perquè mentre SÍ perdem

votants de gent desperta i oberta a un món millor. Gràcies

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU DE LA NO VALIDA-

CIÓ

No és una proposta concreta d’activitats, és una queixa per-

què es fan actes taurins dins de les Festes Majors

COST



PROPOSTA 83 Festa de l’aigua PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Fer una festa de l'aigua per aquesta calor per a tots els joves,

nens i totes les edats. Que tothom pugui accedir sense pagar

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Dins  les  Festes  Majors  d’Amposta  és  realitza:  1)una  festa

gratuïta d’infables aquàtics, per a un públic familiar, durant

un  matí,  al  parc  dels  Xiribecs  que  organitza  l’Ajuntament

d’Amposta; i 2) Una festa de l’aigua per a majors de 16 anys,

durant una nit
COST

PROPOSTA 24 Càmeres de vigilància per la Plaça del Mercat PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Hi passen vehicles no autoritzats i a altes velocitats. És peri-

llós per a vianants i infants. A banda, genera molta brutícia.

Demano càmeres de vigilància per solucionar  aquests pro-

blemes.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Està previst d'instal·lar algun sistema de pilona amb càmeres

per controlar els vehicles que accedeixen a la zona de via-

nants

COST



PROPOSTA  27 Més vigilància al parc dels Xiribecs NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Que la Guàrdia Urbana vigili mes i que no es permeti entrar

els gossos al Parc Municipal dels Xiribecs ja que els veïns al

matí a les 8 solten els gossos   a l'entrada fan les seves neces-

sitats i fns a la nit que tornen

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

No es pot prohibir l'entrada als gossos a un espai on hi ha un

pipi  can.  De  tota  manera  es  faran  campanyes  per  vigilar

aquest tipus d'indisciplina cívica

COST

PROPOSTA  40 Mantenir Amposta neta de caques de gossos PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Posar xips a tots els gossos. Cobrar un impost anual als pro-

pietaris . Analitzar les caques que no es recullen i fer pagar el

cost de l'anàlisi a l'infractor. El cost d'aquesta operació seria

mínim,  ja que la major  part estaria sufragat  pels mateixos

propietaris, responsables de aquesta problemàtica. Els resul-

tats serien més que evidents. 

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Per  part  de  la  regidoria  s'està  treballat  per  implementar

aquest sistema d'identifcació i reduir la problemàtica que su-

posa aquest tipus d'incivisme

COST



PROPOSTA 42 Fer el C/ Barcelona de sentit únic per als vehi-

cles amb carril bici NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El C/Barcelona s’ha convertit en una via principal molt transi-

tada on els vehicles van molt ràpid causant molèsties als ve-

ïns per sorolls. No es respecten els passos de vianants, ni el

límit de velocitat. També afecta a la contaminació. La meva

proposta  és  fer-lo  d’un  sentit  únic  per  als  vehicles  afegint

també un carril bici per reduir la contaminació acústica, l’am-

biental, la velocitat al carrer, la contaminació i la perillositat.

El carril bici uniria les afores amb el centre en línia recta i es

podria augmentar les places d’aparcament

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU DE LA NO VALIDA-

CIÓ

El carrer Barcelona és una via de doble sentit alternativa a la

via principal (Av. Ràpita) que actualment ens permet desviar

el  trànsit  en  cas  de  necessitat  si  alguna  cosa  obstrueix  el

trànsit a la via principal

COST

PROPOSTA 98  Habilitar més zones de càrrega i descàrrega a

les zones comercials VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Habilitar zones de càrrega i descàrrega gratuïtes a les zones

comercials per facilitar la feina als transportistes

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
1.000€

PROPOSTA 164 Habilitar més zones de càrrega i descàrrega a VÀLIDA



les zones comercials

DESCRIPCIÓ Habilitar zones de càrrega i descàrrega gratuïtes a les zones

comercials per facilitar la feina als transportistes

UBICACIÓ Barri Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 1.000€

PROPOSTA 165 Habilitar més zones de càrrega i descàrrega a

les zones comercials VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Habilitar zones de càrrega i descàrrega gratuïtes a les zones

comercials per facilitar la feina als transportistes

UBICACIÓ Barri de L’Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 1.000€



PROPOSTA 116  Instal·lar ressalts per millorar la seguretat a

la Ronda dels Pins VÀLIDA

DESCRIPCIÓ A la Ronda dels Pins més ressalts per reduir la velocitat.

UBICACIÓ Poble Nou

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 5.000€

PROPOSTA 118 Augmentar la senyalització per limitar la ve-

locitat VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Dibuixar al terra en gran a les entrades del poble el límit de 

velocitat en tot el nucli

UBICACIÓ Poble Nou

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 3.000€

OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de la proposta 118 i 119



PROPOSTA 123 Senyalització  i direcció obligatòria al C/Sant

Domènec NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Posar un senyal de direcció obligatòria a la cruïlla del C/Sant

Domènec amb C/França

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Per motius tècnics no és viable

COST

PROPOSTA 140 Ressalts al C/Jaume I NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Cal posar ressalts al carrer Jaume I per reduir la velocitat de

circulació

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

En properes obres està previst de fer ampliació de voreres i

la reducció de l'amplada de la calçada comportarà reducció

de velocitat al carrer

COST



PROPOSTA  158 Incorporar espills per millorar la visibilitat

de l’entrada i sortida de vehicles als carrers VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millora de la visibilitat de l'entrada i sortida de vehicles del

barri del Grau

UBICACIÓ Barri del Grau

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 1.500€

PROPOSTA 106 Millorar la visibilitat i instal·lar ressalts per

reduir la velocitat al C/Tarragona VÀLIDA

DESCRIPCIÓ La velocitat dels cotxes al C/Tarragona és preocupant. Especi-

alment  a  l'alçada  del  mercat  municipal.  Seria  interessant

adoptar un pla de reducció de velocitat (bandes, bots, radar

etc). Sumat a tancats fxes a les voreres per protegir els via-

nants, especialment els xiquets i xiquetes

UBICACIÓ Barri del Grau

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ  

COST 6.000€



PROPOSTA 108 Millorar la visibilitat dels passos de vianants VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millorar la visibilitat de les zones de pas de vianants des de la

calçada per a que els conductors de vehicles tinguin una visió

àmplia i complerta del punt d’inici de la zona de vianants, po-

der aturar el vehicle amb temps sufcient i evitar atropella-

ments accidentals

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

OBSERVACIONS S’ha donat prioritat a la zona on es detecten més problemes



PROPOSTA 48 Programar activitats en un Espai Jove VÀLIDA PER UN ANY

DESCRIPCIÓ Penso que es podria potenciar un espai on els joves a partir

de 16 anys i amb un bon recorregut acadèmic podrien oferir

activitats de lleure i compartir habilitats amb els més menuts

els quals  no poden estar amb les seves famílies  coneixent

gent nova amb els quals tinguessin interessos en comú. En

aquest  espai  s'intercanviarien  coneixements  tant  entre  els

nens  com amb els  altres  joves  que serien qui  s'ocuparien

d'aquest espai. Així els joves guanyar experiència laboral i es

prepararien millor per al futur. Crec que és una manera de

potenciar el talent de cada jove als més petits. Per exemple:

una jove podria donar classes d'anglès però no teòrica sinó

fer jocs amb anglès, una altra podria ensenyar música però

de manera pràctica com ara ensenyar a tocar el piano... Des

del meu punt de vista les institucions del poble podrien col-

laborar oferint material que ja no fan servir per poder-lo fer

servir

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 131 Realitzar estades d’estiu per a adolescents VÀLIDA PER UN ANY

DESCRIPCIÓ Estades d'estiu per als adolescents de més de 14 anys fns a

la tornada a les classes

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 7 Condicionar el barranc i instal·lar-hi una tanca

perimetral VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Netejar de vegetació espontània i residus el barranc del Pla

d'Empúries i posar tanques al voltant de la via

UBICACIÓ Barri del Pla d'Empúries

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€

OBSERVACIONS
Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 149, 49, 
7, 47 i 35



PROPOSTA 43 Netejar i tancar la part superior de la via de la

Val de Zafan i fer un circuit transitable NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ A la part superior de la via Val de Zafan, pels camins laterals,

hi ha molts matolls i restes d’abocaments incontrolats que no

es van netejar en l’actuació anterior. Hi ha trams perillosos

que no tenen protecció. Es podria fer un circuit d’anada i tor-

nada unint la via amb els camins superiors laterals

UBICACIÓ Barri Pla d’Empúries

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Partida pressupostària insufcient

COST

PROPOSTA 1 Millorar i arbrar les zones verdes de Valletes VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millorar i augmentar les zones verdes de la zona de Valletes

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 1 i 89



PROPOSTA 12 Millorar i augmentar les zones verdes VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Més paraves infantils amb més ombra i més bon manteni-

ment

UBICACIÓ Barri del Grau

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 20.000€
OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 12 i 82

PROPOSTA 31 Plantar més arbres al parc dels Xiribecs VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Plantar arbres al llarg dels quatre accessos pavimentats que

arriben a la llacuna central. Plantar-ne també envoltant la lla-

cuna. Arbres que amb els anys es facin alts per a poder fer

ombra

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 33 Arbrar el pàrquing de l’Agustí Barberà VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Plantar arbres cada dues o tres places de pàrquing per a que

donin ombra

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 36 Arbrar l’Avinguda Catalunya VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Plantació d'arbres a l'Avinguda Catalunya per les dues ban-

des

UBICACIÓ Barri del l’Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 36 i 59

PROPOSTA 74 Tapar un tram de via NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Tapar el tram de via de la vall de Zafan, direcció al Pla d'Em-

púries a l'esquerra

UBICACIÓ Barri Pla d’Empúries

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

El traçat correspon al traçat de la Via Val de Zafan (projecte

en redacció) i a més a més dóna accés a dos habitatges

COST

PROPOSTA 77 Millorar estèticament la façana de l’Arxiu Co-

marcal VÀLIDA



DESCRIPCIÓ Millorar la neteja i la imatge de l'edifci amb la pintada d'un

mural o plantes enfladisses

UBICACIÓ

Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€

PROPOSTA 117 Enjardinar l’espai al costat de la piscina VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Enjardinar espai degradat al costat de la piscina

UBICACIÓ Poble Nou

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

 

COST 50.000€

PROPOSTA 152  Millorar la vegetació del parc de l’Hospital VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millora de l'arbrat al parc de l'Hospital

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 68 Millorar estèticament l’entrada pel Pont Pen-

jant VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Il·luminar,  jardineria,  neteja,  retolació (AMPOSTA),  escultura

(skyline, barraques del delta etc)

UBICACIÓ Barri del la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

OBSERVACIONS

Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 68 i 104 i

es  divideix en la 166 i 167

PROPOSTA 14 Incorporar ombres als parcs infantils VÀLIDA

DESCRIPCIÓ A l’estiu es fa casi inviable portar als nens als parcs infantils ja

que aquests estan a ple sol. A Deltebre he vist que posen om-

bres,  que al  hivern treuen,  sobretot  als  parcs  on van més

nens seria molt interessant

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 29 Fer un parc infantil NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Hi ha un solar al carrer Ramon Salas, nº 72. Està sempre brut 

i ple d'herbes, hi tiren brossa i els gossos fan les seves 

necessitats a dintre. Els treballadors de l'ajuntament i la 

guàrdia urbana diuen que no te propietari.

Per tant, si es fes una bona neteja i es tiressin pedretes per a 

fer un poc d'espai lliure de porqueria, allí podria fcar-se un 

espai de joc per jugar els nens, semblant al que hi ha a les 

Casetes dels Mestres. Crec que val la pena i a mes no pot ser 

molt car fer aquesta feina. 

Milloraria l'entorn para al veïnat, ja que sabem que qui 

embruta son els mateixos veïns, però així l'ajuntament faria 

una feina ben feta i donaria exemple de civisme, al deixar-ho 

net i polit.

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ El solar és de titularitat privada

COST



PROPOSTA 111 Tancar el perímetre del parc del Miquel Gra-

nell VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Proposa posar tanques als parcs infantils d'Amposta. De ve-

gades és molt fàcil baixar dels parc als carrers. Els parcs són

molt grans i els nens corren amb molta facilitat. Podem co-

mençar amb el parc del Miquel Granell.

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€

PROPOSTA 126 Tirolina i un bar al Parc dels Xiribecs VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Posar una tirolina i obrir el bar del Parc dels Xiribecs

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 25.000€
OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 126 i 127



PROPOSTA 128 Tirolina i ombra VÀLIDA

DESCRIPCIÓ  Posar una tirolina i zones d'ombra al parc del Miquel Granell

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA  138  Actualitzar  el  parc  infantil  de  les  Casetes

dels Mestres VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Cuidar i generar atractiu al parc de les casetes dels mestres

UBICACIÓ Barri de les Quintanes.

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 30.000€

PROPOSTA 2 Actualitzar el parc infantil de la Plaça de la Pau VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millorar el parc infantil que tenim al davant de la placeta de

la Pau. Posar lloses de goma (com a molts parcs ja hi està) i

arreglar la zona una mica

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 32 Millorar el talús i la vorera de la vora del riu VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Condicionar el talús fuvial que va del Nàutic fns a la rampa

de l'embarcador. Manteniment de la vorera que dona al cos-



tat del riu d'aquest tram.

UBICACIÓ

Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 60 Actualitzar el parc infantil de la plaça Cecília

Carvallo VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Canviar els elements de joc del parc, anivellar-lo i posar terra

de cautxú i afegir algun element de joc nou tipus tirolina. In-

cloure algun element de joc adaptat per nens amb difcultats.

UBICACIÓ Barri del Grau

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€



PROPOSTA 105 Millorar la vegetació de la Plaça del Mercat VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Redefnir  l’enjardinament;  incorporar més arbres, vegetació

nova i punts d'ombra.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€
OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 105 i 155

PROPOSTA 19 Actualitzar la zona infantil de la Plaça Adolfo

Ventas VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Ampliació i tancament de la zona de jocs infantil. Canviar la

goma del terra. Incorporar nous bancs i noves papereres a la

plaça. Afegir zones d'ombra, en forma d'arbres i gelosia, per

poder-hi estar durant les hores de més sol. Renovar el terra,

reparació de les reixes i incorporar plantes en jardineres.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€
OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 19 i 44



PROPOSTA 79 Crear refugis per als animals del Parc dels Xiri-

becs VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Ficar una zona on els animals puguin nidar i tenir protecció

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 30.000€

PROPOSTA 15 Arranjar els camins de la ribera del Poble Nou VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millora dels camins de la Ribera del Poble Nou del Delta

UBICACIÓ Poble Nou

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 16 Instal·lar màquines de reciclatge d’envasos VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Com es fa ja a altres països (per exemple, es fa a Austràlia

des de l'any 2018), seria molt interessant instal·lar unes mà-

quines on es puguin dipositar envasos pel seu posterior reci-

clatge, a canvi d'una recompensa econòmica a convenir. Això

milloraria la consciència col·lectiva, la neteja de la ciutat i aju-

daria a la sostenibilitat entre d'altres coses.

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 25.000€

OBSERVACIONS

Aquesta proposta surt de la suma de la proposta 16 amb la

53

PROPOSTA 39 Instal·lar màquines de reciclatge d’envasos VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Com es fa ja a altres països (per exemple, es fa a Austràlia

des de l'any 2018), seria molt interessant instal·lar unes mà-

quines on es puguin dipositar envasos pel seu posterior reci-

clatge, a canvi d'una recompensa econòmica a convenir. Això

milloraria la consciència col·lectiva, la neteja de la ciutat i aju-

daria a la sostenibilitat entre d'altres coses.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 25.000€



PROPOSTA 38 Instal·lar recipients de recollida de taps VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Incentivar la recollida de taps d'envasos de plàstic mitjançant

la instal·lació de contenidors (en forma de cor) en diferents

punts estratègics del municipi. L'ajuntament podria encarre-

gar-se de contactar amb empreses de reciclatge i/o manipu-

lació de plàstic, aquestes empreses recompensen econòmi-

cament  per  tona  de producte,  i  el  que es  recaudés anual-

ment, es podria revertir en benefcis per al barri i/o municipi 

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 15.000€

PROPOSTA 55  Instal·lar  una fotolinera  en  el  pàrquing  del

Carrer Sant Joan. PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Amb la intenció de carregar el cotxe elèctric mentre es gene-

ra energia, proposo la instal·lació d'elelctrogasolinera al pàr-

quing que queda al Carrer de Sant Joan a tocar del riu Ebre.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST



PROPOSTA 56 Instal·lar una fotovoltaiques PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Amb l'objectiu de conscienciar els joves, combatre el canvi cli-

màtic i ser més efcients energèticament. Proposo, instal·lar

panells fotovoltaics al Institut Montsià i al Col·legi Públic Mes-

tre Agustí Barberà.

UBICACIÓ Barri Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de la proposta 56 i la 71

PROPOSTA 72 Arbres artifcials NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Són uns arbres que converteixen el vent en electricitat ja que

a Amposta el vent ens sobra

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Es  tracta  d'una  tecnologia  nova  en  desenvolupament,  per

tant, encara no estan a la venda

COST



PROPOSTA 90 Neteja del riu NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Sobretot a l'estiu assegurar que el riu no es plena d'algues i

de brutícia, la zona de davant de la Repsol és bastant fastigo-

sa

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ  No és competència de l'Ajuntament

COST

PROPOSTA 93 Netejar els equipaments municipals amb pro-

ductes biodegradables VÀLIDA

DESCRIPCIÓ L'Ajuntament podria fer una aposta en fer ús de productes

de neteja i higiene al municipi en totes les seves accions. Fer

campanyes de sensibilització per arribar a tota la ciutadania i

sent un consistori pioner en l'estratègia mediambiental.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 95  Incorporar més illes de contenidors VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Més illes de contenidors

UBICACIÓ Barri del Grau

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 142 Tasques de desinfecció PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Desinfectar Amposta d'escarabitxes, rates a la zona del canal

i mosca negra

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST



PROPOSTA 112 Instal·lar un tancament perimetral de fusta

als contenidors VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Per intentar minimitzar l'impacte dels contenidors entrant al

Poble Nou

UBICACIÓ Poble Nou

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
20.000€

PROPOSTA 137 Intensifcar la neteja dels espais històrics i

culturals VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Neteja i cura dels espais culturals històrics de la ciutat

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 3 Accés peatonal al Polígon de Tosses NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ En vista que no hi ha cap accés peatonal segur al Polígon In-

dustrial de Tosses, crec convenient la creació d'un camí apte

per a peatons en condicions (il•il·luminat de nit, pavimentat,

etc.).

El fet de construir aquest accés faria més accessible el Polí-

gon, afavorint els negocis allí establerts, ja que l'afuència es

veuria augmentada. D'altra banda, també contribuiria a la re-

ducció de l'ús de l'automòbil, amb els avantatges per al medi

ambient que això suposa.

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Pressupost insufcient per executar l'actuació proposada

COST

PROPOSTA 5 Pas de vianants i bicicletes sota l'autovia NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Promoure la instal·lació d'un pas de vianants soterrat per la

vora del canal marítim, per a connectar tota la via verda del

canal fns La Ràpita.

UBICACIÓ Barri dels Xiribecs

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Pressupost insufcient per executar l'actuació proposada

COST



PROPOSTA 8 Arreglar la prolongació Avinguda Catalunya PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ La prolongació Avinguda Catalunya a l’alçada del bar de les

palmeres no està a nivell  i sempre es fa una bassa. Dema-

nem que es repari perquè desprès fa olor.

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST

PROPOSTA 18 Millora de l'asfalt al Carrer Sebastià Joan Arbó PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Carrer Sebastià Juan Arbó a l'altura dels pavellons municipals

d'esports fns a l'auditori municipal

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST



PROPOSTA 46 Ampliació fnal Avinguda Aragonesa principi

Via de Zafan NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Ampliació de la via que connecta l’Avinguda Aragonesa i la

Via de la Vall de Zafan

UBICACIÓ Barri Pla d'Empúries

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Pressupost insufcient per executar l'actuació proposada

COST

PROPOSTA 52 Eliminar barreres arquitectòniques VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millora de l'accessibilitat de les voreres del barri. Facilitar els

desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda i, de

retruc,  les persones grans,  les famílies amb cotxets  de na-

dons, els escolars amb motxilles de rodes, les persones que

utilitzen el carro de la compra… I fnalment adjuntem el mapa

dels punts a adaptar. 

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€

OBSERVACIONS
Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 52, 146 i 
65. Es divideix també en les propostes 162 i 163



PROPOSTA 162 Eliminar barreres arquitectòniques VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millora de l'accessibilitat de les voreres del barri. Facilitar els

desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda i,  de

retruc, les persones grans, les famílies amb cotxets de na-

dons, els escolars amb motxilles de rodes, les persones que

utilitzen el carro de la compra… I fnalment adjuntem el mapa

dels punts a adaptar. 

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 163 Eliminar barreres arquitectòniques VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millora de l'accessibilitat de les voreres del barri. Facilitar els

desplaçaments de les persones amb mobilitat reduïda i,  de

retruc, les persones grans, les famílies amb cotxets de na-

dons, els escolars amb motxilles de rodes, les persones que

utilitzen el carro de la compra… I fnalment adjuntem el mapa

dels punts a adaptar. 

UBICACIÓ Barri de l'Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 57 Obrir Carrer del fnal de Avinguda Tarradellas

fns la Carretera Santa Bàrbara NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Obrir el Carrer del fnal de l'Avda. Tarradelles amb Passeig de

la Generalitat, fns la Carretera Santa Barbara, amb una ro-

tonda  a  cada  extrem.

Seria una bona via per evitar els embussos a les hores punta

de la rotonda de la Castellania, ja que la gent que entra o surt

del poble a les hores punta tindria una bona alternativa a la

Pl.  de la Castellanía.  També seria una millora  en seguretat

tant pels vehicles com per als els nens que van a les escoles

properes  i  una  millora  per  l'Avda  Tarradelles,  fent-la  més

atractiva  per  a  comerços  i  negocis.

Gràcies per la iniciativa.

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Pressupost insufcient per executar l'actuació proposada i a

més els terrenys no són de titularitat municipal. 

COST



PROPOSTA 61 Connexió del Passeig Del Canal marítim i 

canalet de la Ràpita NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Construcció d'una passarel·la metàl·lica per creuar la N-340,

que uneixi el Passeig del Canal Marítim amb el Canalet de la

Ràpita, mitjançant rampes aptes tan per minusvàlids en cadi-

ra de rodes com bicicletes com vianants, com la que hi ha a

Astorga per creuar les vies de tren

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Pressupost insufcient per executar l'actuació proposada

COST

PROPOSTA 66 Incorporar elements de joc infantil a la Plaça

del Mercat VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Canvi total de la plaça del mercat amb equipaments per als

nens

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 69 Instal·lar tendals als carrers comercials VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Col·locar a carrers determinats ombres als carrers comercials

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 73 Reparar l’asfalt del C/Alacant VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El carrer està ple de clots, s'agrairia que tingués millors condi-

cions

UBICACIÓ Barri de l'Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€

PROPOSTA 76 Treure la costa i endarrerir l'entrada al 

C/Salònica NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Treure costa per endarrerir l'entrada al carrer per qüestions

de seguretat

UBICACIÓ Barri del Pla d'Empúries

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ No és vàlida per motius tècnics

COST

PROPOSTA 78 Millorar estèticament la zona verda del parc VÀLIDA



de l’Arxiu Comarcal

DESCRIPCIÓ

Fer millores estètiques al parc i col·locar ombra

UBICACIÓ

Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€

PROPOSTA 80  Millorar  estèticament  el  passeig  Canal  i  el

passeig Leopoldo Segarra VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Millorar el pas del canal pel centre del poble. Des del Grau

fns a les comportes

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€
OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 80 i 141



PROPOSTA  86 Convertir el C/Soriano Montagut en un carrer

de plataforma única VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Fer de plataforma única el tram de carrer Soriano Montagut

entre l'Avinguda Catalunya i el Carrer Xipresos, és zona esco-

lar

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 87 Ampliar  voreres  i  arbrar  l’Avinguda Alcalde

Palau reduint aparcaments VÀLIDA

DESCRIPCIÓ  Ampliar  les  voreres  de  l'Avinguda  Alcalde  Palau  entre  el

C/Sant Ramon i el Pont Penjant, eliminar aparcaments i plan-

tar arbres

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 99 Instal·lar més fonts VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Posar fonts d'aigua a les zones comercials

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 100 Pavelló Firal NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Amposta  necessita  un  pavelló  per  celebrar  esdeveniments

amb condicions, per entitats

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Pressupost insufcient per executar l'actuació proposada

COST



PROPOSTA 109 Crear un carril bici perimetral a la urbanitza-

ció VÀLIDA

DESCRIPCIÓ La proposta consistiria en la creació d’un carril bici perimetral

a la urbanització els Eucaliptus per tal de fomentar la mobili-

tat sostenible i convertir aquesta àrea urbana en una zona

“bike-friendly”

UBICACIÓ Barri dels Eucaliptus

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€

PROPOSTA 101 Reparar les voreres del C/Eugenio Rivera i eli-

minar barreres arquitectòniques VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Fa falta tornar a asfaltar i arreglar les voreres malmeses. Es

podria incorporar accessos per persones amb mobilitat redu-

ïda

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 102 Crear un pipi-can VÀLIDA

DESCRIPCIÓ  Més pipi-cans i àrees per a gossos

UBICACIÓ Barri de l'Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 113  Traslladar el pàrquing d’autobusos fora del

nucli urbà VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Traslladar el pàrquing fora del nucli urbà

UBICACIÓ Poble Nou

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 114 Cobrir pista poliesportiu PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ

UBICACIÓ Poble Nou

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST

OBSERVACIONS
Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 114 i 121

PROPOSTA 154 Crear subvencions per pintar façanes parti-

culars VÀLIDA



DESCRIPCIÓ Subvencions per facilitar la rehabilitació de façanes

UBICACIÓ

Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 156 Finalitzar la construcció dels pàrquings PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Finalitzar la construcció dels  pàrquings del  C/Gran Capità  i

Passeig Neptú als solars buits

UBICACIÓ Barri de l'Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST

PROPOSTA 157 Canviar el pont de ferro de l'Avinguda Santa

Bàrbara per un de fusta NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Canviar el pont de ferro de l'Avinguda Santa Bàrbara per un

de fusta

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Pressupost insufcient per executar l'actuació proposada

COST

PROPOSTA 41 Subvencionar la pintada de façanes d’edifcis

particulars VÀLIDA



DESCRIPCIÓ Ajudar  econòmicament  amb un  determinat  percentatge  la

pintada de façanes, de caràcter obligatori als carrers princi-

pals i voluntari a la resta. Cap mesura donaria un resultat vi-

sual  tan important  i  proporcionaria  una imatge d'Amposta

força diferent i atractiva

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 62 Millorar la carretera de Favaret VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Cal tornar-la a asfaltar i enllumenar-la. S'hauria d'ampliar per

poder circular de forma segura en dues direccions, posar la

línia divisòria , tapar esvorancs i corregir els desnivells

UBICACIÓ Barri de Favaret

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 62 i 151



PROPOSTA 94 Pavimentar el C/Roig i Treig VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Asfaltar des del C/Calderón de la Barca fns l'Avinguda de la

Ràpita

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
50.000€

PROPOSTA 130 Incorporar vegetació i mobiliari urbà a l’exte-

rior de la residència d’avis VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Condicionar l'exterior  de l'edifci  de la residència d'avis per

fer-hi activitats a l'aire lliure: Jocs, passeig, pícnic, bancs, ar-

brat etc.

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 68 Millorar estèticament l’entrada per la rotonda

d’Amposta Avança VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Il·luminar,  jardineria,  neteja,  retolació (AMPOSTA),  escultura

(skyline, barraques del delta etc)

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 115  Reparar les voreres al C/Verge del Pilar VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Voreres més estretes perquè es pugui baixar del cotxe sense

trepitjar els jardins

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 124 Incorporar enllumenat al C/Terol VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Posar enllumenat a l'altra banda de la vorera del C/Terol en-

lloc de a les façanes dels blocs de pisos

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 20.000€

PROPOSTA 136 Reparar les voreres del barri VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Multar la gent que passa en bici per carrer i les voreres. Arre-



glar les voreres.

UBICACIÓ

Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST

50.000€

PROPOSTA 122 Reparar les voreres del C/Terol VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Les voreres estan inclinades, s'han de posar recte per quan

plogui no llisqui.

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 97 Reparar les voreres del C/Barcelona VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Arreglar les voreres i incorporar més bancs per poder seure

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€
OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 97 i 132



PROPOSTA 135  Obrir Carrer Goya NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Arreglar les voreres i el carrer

UBICACIÓ Barri de l'Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Pressupost  insufcient per realitzar l'adquisició  de terrenys,

enderrocs i urbanització del carrer.

COST

PROPOSTA 145 Instal·lar més fonts VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Instal·lar més fonts per Amposta

UBICACIÓ Barri del l’Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 143  Tornar a asfaltar el C/Orense VÀLIDA

DESCRIPCIÓ  Asfaltar de nou el C/Orense

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 159 Reparar les voreres del barri VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Reparar tots els desperfectes que hi ha a totes les voreres del

casc urbà d'Amposta

UBICACIÓ Barri de l'Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 84 Convertir en zona de vianants el C/Oviedo VÀLIDA

DESCRIPCIÓ El carrer Oviedo té un carril bici perillós compartit amb cot-

xes. Cal fer-lo de prioritat invertida i sense cotxes

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 37 Condicionar un lloc per fer rostides al  Parc

dels Xiribecs VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Una zona de pícnic a la zona del Parc dels Xiribecs, amb bar-

bacoa, tancat i de pagament per al seu manteniment

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
10.000€

OBSERVACIONS
Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 37 i 150



PROPOSTA 11   Habilitar  una zona d’acampada  lliure  amb

serveis bàsics VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Cada període de vacances contacten amb nosaltres diversos

grups (esplais, agrupaments, etc) que organitzen sortides pel

Delta de l'Ebre i contacten amb nosaltres perquè no troben

llocs on pernoctar. I malauradament, a Amposta, actualment,

no hi ha cap lloc on poder acampar ni cap alberg que pugui

acollir grups de 25-40 persones. La majoria de grups els te-

nim que derivar a les poblacions veïnes perquè a Amposta no

hi ha cap lloc.

És per aquest motiu que creiem positiu que es busqui i 

s'habiliti un lloc per a poder acampar: amb WC's, i font amb 

aigua potable. Ha de ser un espai regulat, i potser també fer 

pagar algun petit import per al seu manteniment

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 15.000€



PROPOSTA 20 Bus turístic NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Licitació per establir un bus turístic (tipus obert) amb visita

guiada que recorre diferents punts emblemàtics o d'interès

de  la  ciutat  (Biblioteca,Ajuntament,  Pont  Penjant,  Museu

Montsià,Parc Xiribecs,  Eucaliptus,  Poble  Nou,  etc)  durant el

període de Setmana Santa fns fnalitzar l'estiu

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Pressupost  insufcient  per  executar  l'actuació  proposada,

tant per llogar un bus com per establir una licitació

COST

PROPOSTA 21 Amposta cara el mar NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Licitació per estudiar la viabilitat econòmica, fnancera, tècni-

ca i política per establir un canal de navegació i un port es-

portiu a la banda dreta del riu Ebre per comunicar Amposta

amb La Ràpita a través de l'antic Canal Carles III

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ No és de competència municipal

COST



PROPOSTA 58 Habilitar i senyalitzar itineraris saludables VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Es tracta de poder senyalitzar diverses rutes pel municipi, ja

sigui per dins l’entorn urbà com per l’entorn del voltant.  Hi

pot haver diverses rutes per a realitzar a peu, de diverses di-

fcultats i durada. Així n’hi hauria d’aptes per a tots els perfls.

Hi hauria d’haver un panel amb els itineraris i així poder sa-

ber quin escollir en funció del temps del qual es disposa i de

la capacitat física. Hi ha molta gent que va a caminar ja sigui

en grups o de manera individual i així es podrien seguir unes

senyalitzacions o bé verticals o bé pintades al terra per tal de

seguir la ruta escollida. Algunes rutes podrien ser una volta

pel poble tot passant per carrers i places i també incloent ca-

mins propers, altres més llargues inclourien el Montsianell i

els ullals de Baltassar… totes serien rutes circulars que es po-

guessin iniciar a qualsevol punt

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 5.000€



PROPOSTA 63 Tren turístic NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Crear  un  trenet  turístic  en  èpoques  determinades  (Nadal,

Festa Major, Fires i Festa del Mercat). Els comerços repartiran

als clients els tiquets per a pujar-hi. El trenet iniciarà el seu

recorregut en diferents punts de la ciutat per arribar a tot-

hom

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Pressupost insufcient per executar l'actuació proposada

COST

PROPOSTA 68  Millorar estèticament l’entrada per la roton-

da de la C-12 VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Fer les entrades d'Amposta més atractives amb il·luminació,

neteja, retolació, jardineria, escultures etc

UBICACIÓ Barri de Favaret

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 125  Habilitar una àrea d’autocaravanes VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Donar un servei de pernocta, omplir i buidar aigua, a les au-

tocaravanes

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

 

COST 15.000€

PROPOSTA 6 Excavar el jaciment de la vila romana de la Car-

rova VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Redactar el projecte de l’excavació i la museïtzació de l’espai i

fer una primera fase de l’excavació de la vila romana de la

Carrova

UBICACIÓ Barri del la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 5.000€
OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 6 i 28



PROPOSTA  10 Actualitzar la nomenclatura i numeració dels

carrers VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Falten plaques indicadores del carrer. I tenim els números de

l’habitatge  canviats  pel  cadastre,  provoquen errors  amb la

entrega de paqueteria i  correspondència.  Caldria posar els

nombres correctament a cada habitatge

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 20.000€

PROPOSTA 26 Retornar l'escultura "La Viola PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ  Que la escultura "LA VIOLA" torni al lloc por on va ser creada,

al Parc de davant del Museu, homenatge de les escoles muni-

cipals.  Actualment està darrere del Consell Comarcal, al cos-

tat del Soriano Montagut.

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST



PROPOSTA 30 Espai per descobrir les diferents cares de la fe-

minitat PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ La meva proposta va entorn al feminisme, poder crear un es-

pai segur, de coneixença, divulgació i empoderament per a

parlar de la feminitat,  poder exposar i  debatre sobre dife-

rents temes com la vida laboral, la maternitat, diferents ori-

entacions sexuals, etc, a partir de tallers i debats. Poder fer

xerrades portant speakers especialitzats/es amb diferents te-

mes relacionats amb els problemes quotidians amb els que

ens trobem les dones i altres minories de gènere, fent clubs

de  lectura,  debats,  etc.  

Les sessions es podrien fer cada setmana o cada dos setma-

nes, no només per a dones si no per a tota la població, per a

fomentar  la  diversitat  i  inclusió,  divulgar,  autoconeixement

i  ,sobretot,  compartir  experiències  que  ens  facin  créixer  a

tots/es

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST



PROPOSTA 34  Pintar un mural a la zona del Pont Penjant VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Per estètica i atracció turística. Pintar mural  a la façana de

poliuretà que dona a un solar buit del costat del pont. Actual-

ment dóna una imatge de deixadesa i un mural amb referèn-

cia a antics ofcis o personatge emblemàtic d'Amposta o algu-

na cosa per l'estil, seria més agraït per a la vista. Ànims que

pot quedar molt bé!

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 10.000€

PROPOSTA 129 Recuperar una sénia al centre d’Amposta VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Recuperar les restes d'una de les antigues sénies com a vesti-

gi de la nostra història. 

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST
10.000€



PROPOSTA 160 Quiosc de la música NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Fer un quiosc de la música per a les dues bandes de música

de la ciutat. Glorieta per a que les bandes puguin tocar allí. 

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Supera els 50.000€ de pressupost màxim

COST

PROPOSTA 4 Adequar un espai municipal com a «Lo Casal de

la Cultura Popular d’Amposta» VÀLIDA

DESCRIPCIÓ  Adaptar un local municipal per a les entitats de cultura po-

pular i tradicional: La Cobla Ciutat d'Amposta; Xiqüelos i Xi-

qüeles del Delta, Grup de dansa Paracota, Colla de dolçainers

i Tabaleters Samfaina i Diables "El minotaure". Un espai on

puguem desenvolupar l'activitat de l'entitat alhora de poder

oferir a tota la ciutadania d'Amposta de les nostres tradici-

ons, amb zones comunes diàfanes que serveixin per actuar, i

fer també exposicions temporals.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 91 Gravar un reportatge de totes les entitats VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Fer  un  reportatge  i  posar-lo  pels  mitjans  per  potenciar  la

imatge d'Amposta

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 30.000€

PROPOSTA 161  Via telemàtica comunicació defuncions NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Creació d'una via o un canal telemàtic municipal que faciliti la

comunicació de les defuncions que es produeixen a Amposta

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Segons les bases dels Pressupostos Participatius 2022-23, la

proposta ha de ser sostenible en el temps i, amb la partida

destinada als Pressupostos Participatius no es podria garan-

tir la continuïtat del servei. 

COST





PROPOSTA 54 Ampliació places llars d’infants NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Ampliació de places a les llars d’infants o creació d’una nova

donat l’allau que hi haurà per la gratuïtat de les mateixes

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

El pressupost per a la construcció d’una llar d’infants nova és

molt superior als 50.000 € previstos

COST

PROPOSTA 134 Realitzar tallers sobre els bonsais a entitats,

espais municipals i centres educatius VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Organitzar cursos, demostracions, exposicions a les entitats.

UBICACIÓ Barri de les Quintanes

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 10.000€

PROPOSTA 85 Instal·lar un parc de calistènia VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Crear un espai per a que la gent pugui entrenar a l'aire lliure

(sobretot  amb un terra  preparat).  Bàsicament  és  copiar  el

que hi ha a Barcelona a la zona de la platja (zona calistènia)

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 103 Piscina municipal mascotes NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Zona de bany per a les mascotes ja que també tenen calor i

el canal no és un lloc adequat



UBICACIÓ Barri de l'Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

No és sostenible durant el temps 

COST

PROPOSTA 147 Construir una pista multiesportiva VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Instal·lar més pistes de futbol com la que hi ha al Grau per al-

tres llocs d'Amposta

UBICACIÓ Barri de l’Eixample

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 40.000€



PROPOSTA 148 Ampliació horaris piscina municipal NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ De dilluns a divendres de 6h a 23h. Dissabtes i diumenges de

7h a 22h. La piscina descoberta de l'1 de juny fns a l'1 d'octu-

bre de 7h a 22h tots els dies.

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ No és sostenible

COST

PROPOSTA 45 Instal·lar un parc de calistènia VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Per fomentar l'esport entre la gent jove del poble i crear un

punt on poder reunir-se i gaudir d'una bona vida saludable.

Crec que és una magnífca idea crear un parc per fer calistè-

nia i altres exercicis. També és positiu per totes aquelles per-

sones que no es poden permetre gastar diners en un gimnàs

per la seva situació personal.

UBICACIÓ

Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 81 Habilitar  un dels dos embarcadors de fusta

per al rem NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Els embarcadors de fusta són massa alts  per al  rem. Amb

l'enorme número de remeres i remers l’embarcador actual es

queda petit

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ No considerada una inversió ni adquisició de béns i serveis

COST

PROPOSTA 139   Nou pavelló poliesportiu NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Seria  bo fer  un altre  pavelló  d'esports,  ja  que hi  ha molts

clubs i poques hores i espai lliure per poder portar a terme

els entrenaments en bones condicions

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Cost Superior a 50.000€

COST



PROPOSTA 13 Instal·lar un parc de calistènia VÀLIDA

DESCRIPCIÓ La meva proposta seria instal•lar un parc de calistènia ben 

equipat amb diferents zones per poder entrenar diferents 

grups musculars. 

Avui en dia, la calistènia es un esport que practica molta gent,

i aquest parc permetria a les persones que no poden accedir 

a un gimnàs poder entrenar amb el seu cos.

Aquests parcs son molt populars i ja es possible trobar-los en

moltíssimes localitats

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

OBSERVACIONS Aquesta proposta surt de la suma de les propostes 13 i 110



PROPOSTA 67 Instal·lar guixetes «Click and Collect» al Mer-

cat Municipal VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Instal·lar  taquilles  a  diferents  punts  de la  ciutat  per  poder

deixar la compra fet a als comerços durant un temps deter-

minat o per utilitzar-les per recollir les comandes realitzades

en línia. Taquilles gestionades en contrasenya i en sistema de

refrigeració

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ  

COST 44.000€

PROPOSTA 144 Reforma Mercat Municipal PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Reformar el mercat des dels sostres fns al detall. Fer un mer-

cat més modern.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST



PROPOSTA 127 Recuperar el quiosc del Parc dels Xiribecs NO VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Recuperar el quiosc del Parc dels Xiribecs

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ Licitació

COST

OBSERVACIONS Aquesta proposta és la suma de les propostes 127 i 153

PROPOSTA 64 Engalanar els carrers comercials per dates se-

nyalades VÀLIDA

DESCRIPCIÓ

Fer arribar a diferents zones comercials l'engalanat dels car-

rers (Il·luminació de Nadal, zones d'ombra etc)

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€



PROPOSTA 25  Més neteja PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Mes neteja de la ciutat sobre tot els excrements i miccions

dels gossos.

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST

PROPOSTA 75  Més neteja als carrers del barri de l'Eixample PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Incrementar la neteja als carrers del barri de l'Eixample, en

especial a l'Avinguda Catalunya 

UBICACIÓ Barri de l’Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

La ciutat d'Amposta compta amb un contracte de neteja vià-

ria i  manteniment d'espais en el  qual  ja  està contemplada

aquesta proposta dins les accions diàries de manteniment. Es

traslladarà  la  demanda  per  tal  d'analitzar  la  freqüència

d'aquesta zona i intensifcar la neteja si s'escau. Tanmateix,

s'està treballant en una campanya general de sensibilització

per fomentar el civisme a la ciutat

COST



PROPOSTA 96  Instal·lar més papereres a l’Avinguda de la

Ràpita VÀLIDA

DESCRIPCIÓ Fa lleig els residus dels animals domèstics i la brossa que no

es tira a les papereres. Més papereres.

UBICACIÓ Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 1.000€

OBSERVACIONS El  preu  correspon a  la  instal·lació  de  papereres,  ja  que la

neteja municipal està sota conveni

PROPOSTA  133 Lavabos i vigilància al Parc dels Xiribecs PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Manca de vigilància i de lavabos al parc.

UBICACIÓ Barri de l'Acollidora

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST

PROPOSTA  120 Millorar els pluvials per a casos extrems VÀLIDA

DESCRIPCIÓ  Posar en condicions la línia de pluvials en casos extrems

UBICACIÓ Poble Nou

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 50.000€

PROPOSTA 17 Instal·lar més papereres a carrers secundaris VÀLIDA



DESCRIPCIÓ Augmentar el nombre de papereres en carrers no principals

com la avinguda de la Ràpita.

UBICACIÓ

Barri del Centre

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST 1.000€

PROPOSTA 137 Neteja espais culturals PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ Neteja i cura dels espais culturals històrics de la ciutat

UBICACIÓ Barri de la Vila

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

COST



PROPOSTA 138 Gestionar i controlar de forma ètica les colò-

nies  felines  de  l'Eucaliptus,  implementant  el  projecte

CES/CER (Captura, esterilització i retorn) i facilitar un espai a

l'aire lliure per a la protecció alimentària de la colònia PREVISTA/EXISTENT

DESCRIPCIÓ

La gestió de les colònies s'hauria de concretar també en faci-

litar un espai (privat o municipal, el que fos menys difícil) per-

què el animals pugessin acudir a menjar sense perill, evitant

l'atac de gossos deslligats, cotxes a velocitats no permeses,

verins, inclemències meteorològiques, i tants d'altres perills

als que estan sotmesos aquests animals al carrer.  

No ha de ser una inversió molt onerosa, es tractaria només

d'un terreny tancat, amb una porta accessible, que permetés

tenir menjar i aigua. 

Amb un espai físic de protecció, on poguessin refugiar-se en

cas de necessitat.

UBICACIÓ Barri dels Eucaliptus

MOTIU  DE  LA  NO  VALIDA-

CIÓ

Pel que fa a la campanya de captura, esterilització i solta, ja

s'està duent a terme des del passat mes de setembre. D'altra

banda, no es pot validar la part de la proposta que correspon

a la instal·lació d'un espai per garantir la protecció alimentà-

ria de la colònia. Prop de les colònies felines hi ha zones de

nidifcació d'aus, amb moltes espècies d'aus protegides i d'un

alt interès biològic. Les colònies felines suposen un perill per

aquests espais amb espècies protegides. D'aquesta manera,

ens instem a treballar conjuntament amb el Parc Natural per

trobar una solució.

COST



3.RESUM

-Propostes:

-Nombre total de propostes: 139

-Nombre de propostes vàlides: 91

-Nombre de propostes no vàlides: 30

-Nombre de propostes existents: 18

-Propostes per barris:

-Quintanes: 7

-Centre: 20

-Pla d’Empúries: 1

-Vila: 13

-Eucaliptus: 1

-Grau: 5

-Acollidora: 27

-Eixample: 8

-Poble Nou: 7

-Favaret: 2


