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1. INTRODUCCIÓ 

El procés participatiu 

Recordem les fases del procés participatiu que s’està seguint per desenvolupar els 

Pressupostos Participatius d’Amposta 2020-2021 

1. LES PROPOSTES (juny i juliol) 

2. LA VALIDACIÓ (agost i setembre) 

3. LA VOTACIÓ (novembre i desembre) 

4. TANCAMENT (desembre) 

La fase de validació de propostes 

Una de les fases dels Pressupostos Participatius és la validació de les propostes recollides 

per part d’una comissió tècnica formada per personal municipal, que permeti 

determinar quines d’aquestes propostes compleixen els criteris establerts per al procés i 

poden passar a la fase de votació. 

Els criteris que havien de complir les propostes són els següents: 

✓ Les propostes han d’incloure’s en els següents capítols del pressupost 

municipal: 

Capítol 2 – despeses corrents en bens i serveis, on es poden incloure 

propostes referents a serveis o treballs... Per exemple, l’impuls del 

FestiCam o la creació de l’aula d’estudi als baixos de la biblioteca, totes 

dues, despeses previstes pel PAM. 

Capítol 4 – transferències corrents, podent-se incloure propostes d’ajuts o 

subvencions a particulars o entitats amb una descripció el més concreta 
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possible de l’objectiu pel qual es plantegen. 

Capítol 6 – inversions reals, on es poden incloure propostes referents a 

inversions com pot ser la renovació de les instal·lacions del gimnàs 

municipal o la creació d’una zona d’autocaravanes i esbarjo prop del 

nucli urbà, totes dues mesures previstes al PAM. 

✓ Ajustar-se a la partida econòmica del procés, 150.000€. 

✓ Viables legal i tècnicament i, per tant, el més concretes possibles per poder 

analitzar de la forma més ajustada possible la seva viabilitat. 

✓ De competència municipal. 

✓ D’interès general. 

✓ Inclusives i respectuoses amb els drets humans. 

✓ No estar previstes en el pressupost municipal referent al 2021 de 

l’Ajuntament.  

✓ Ser sostenibles en el temps, fet que comporta que l’Ajuntament tingui la 

capacitat de mantenir-les, si és el cas, al llarg dels anys. 

✓ Anar acompanyades de les dades de contacte de les persones o entitats 

proposants. 

Contingut d’aquest document 

L’objectiu d’aquest informe és rendir comptes amb total transparència sobre els resultats 

de la validació per a cadascuna de les propostes recollides, indicant si finalment són 

vàlides, no vàlides i el motiu, repetides o ja previstes/existents en el pressupost municipal. 

Les propostes s’han recollit textualment, tal i com el proposant les ha fet arribar. 
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2. VALIDACIÓ 

PROPOSTA 1. Camins rurals NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Manteniment de camins rurals al terme d’Amposta. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Manquen les dades de contacte del proposant, criteri 

obligatori per acceptar les propostes 

 

PROPOSTA 2. Fer de la via de Vall de Zafan una via 

verda 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Netejar i habilitar la via Vall de Zafan para ser 

utilitzada per la ciutadania com una Via Verda, des 

de el Pla d'Empúries i que arribi fins l'altura de la Torre 

de la Carrova 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 

OBSERVACIONS S'ha presentat un projecte de Custòdia del Territori, 

per part d'una entitat, per recuperar el primer tram de 

la Val de Zafan, fins a la C-12. Està pendent de la 

resolució de la subvenció. En cas que se li atorgui, es 

podrien destinar els diners per recuperar el segon 

tram, des de la C-12 fins a la Torre de la Carrova. En 

cas que no se li atorgui, es destinarien a recuperar 

tota la Vall de Zafan. 

 

PROPOSTA 3. Zona de pícnic i barbacoes VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: No tenim cap zona on poder fer un pícnic amb zona 

de barbacoes. Per exemple dos pobles del costat en 

tenen com ara Freginals i l'Aldea i Amposta no tenim 

res. 

UBICACIÓ: Arreglar lo de la Torre de la Carrova o a la vora del riu 

PRESSUPOST APROXIMAT: 85.000 € 

OBSERVACIONS Inclou el cost d'arranjar el terreny, dotar-los de serveis 

(aigua, llum...), construir les barbacoes i comprar les 

taules. 
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PROPOSTA 4. Beques per a estudiants universitaris 

amb situació econòmica complicada 

NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Estudiar a famílies amb pocs recursos econòmics i 

poder ajudar als fills a accedir a una carrera 

universitària. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Manquen les dades de contacte del proposant, criteri 

obligatori per acceptar les propostes 

 

PROPOSTA 5. Avinguda de la Ràpita per a vianants NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Canviar l'avinguda de la Ràpita per a vianants a 

trams per millorar l'espai de les terrasses dels bars i 

restaurants i augmentar la distància social. El trànsit 

desviar-lo pel carrer Barcelona. 

UBICACIÓ: Avinguda de la Ràpita 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Existeix un conveni amb una empresa privada per 

gestionar la zona blava que no es pot incomplir. No 

obstant, ja es talla de forma puntual per 

esdeveniments específics 

 

PROPOSTA 6. Casal Adolescent VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Crec que, a Amposta, fan falta un casal per als nois i 

noies entre els 12 fins els 17 anys. Jo sóc un noi de 14, i 

quan sortim amb els amics, no sabem on anar, i no 

sabem què fer. Crec que, un casal per a adolescents 

amb alguna màquina per jugar i algun que altre 

mètode de distracció, ens faria la vida molt més fàcil. 

Una de les coses que, considero també molt 

important, és que el casal hauria de contenir un bar, o 

un restaurant on poder sopar nosaltres. A Amposta, hi 

ha molts pocs llocs on accepten colles d’adolescents 

en el seu local. Penso que, això seria lo millor que la 

ciutat d’Amposta ens podria fer. 

UBICACIÓ: Centre Comercial d’Amposta 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 
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PROPOSTA 7. Utilització d’energies renovables als 

serveis públics 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Implementar fonts d’energia renovable en alguna 

instal·lació de caire públic. Com podria ser la 

instal·lació de panells solars a l’ajuntament o centres 

mèdics. Per tal de que ajudem a revertir el canvi 

climàtic de forma local. 

UBICACIÓ: Instal·lació pública 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 

 

PROPOSTA 8. Carril bici VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Ampliació del carril bici, connectant amb el centre de 

la ciutat, ja que estaria bé poder arribar a les escoles 

amb bicicleta. A les hores punta d’entrada i sortida 

de les escoles, donat el volum de cotxes que circulen, 

fa una mica de por anar amb els xiquets i xiquetes 

entremig del trànsit. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 

 

PROPOSTA 9. Renovació Av. Catalunya NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Cal renovar aquest carrer que es queda molt obsolet 

en serveis i infraestructura i zona social. Cal posar 

arbres i donar-li atractiu perquè és una artèria 

important d’Amposta tant pel poble com pel turisme 

UBICACIÓ: Av. Catalunya 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Excedeix la partida del procés 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

PROPOSTA 10. Més carril bici i Av. la Ràpita per a 

vianants 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Amposta és una ciutat ideal per desplaçar-se en 

bicicleta per la poca distància entre diferents llocs i 

perquè és molt plana. El problema està en la 

perillositat de circular en bicicleta, sobretot per als 

més menuts, per manca de carrils bici i espais 

prioritaris per a bicis així com també la falta d' 

aparcaments.  

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Repeteix la proposta 5 i la proposta 8 

 

PROPOSTA 11. Exempció IBI a persones en 

discapacitat 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Qui tingui reconeguda una discapacitat que no hagi 

de pagar IBI aquest any i l'any vinent. Són els més 

vulnerables en el món laboral i degut al COVID la 

cosa és complica. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Manquen les dades de contacte del proposant, criteri 

obligatori per acceptar les propostes 

 

PROPOSTA 12. Millora del clavegueram de la 

ciutat 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Com tots sabeu no cal que plogui en excés per a que 

els carrers de la ciutat s' aneguin, és necessari que 

s'adeqüin correctament i no com sol actuar la 

brigada invertint temps i diners per a un lamentable i 

temporal resultat. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 
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PROPOSTA 13. Reparació de ferm NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Reparar el ferm d’alguns carrers de la ciutat i camins 

municipals. Per exemple la plaça Castellania i carrers 

adjacents, el carrer Sebastià Joan Arbó a l’altura dels 

pavellons poliesportiu i firal, o el camí Amposta-

Freginals. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Manquen les dades de contacte del proposant, criteri 

obligatori per acceptar les propostes 

 

PROPOSTA 14. Estructures funcionals "street 

workout" 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Com tots sabem Amposta és una ciutat bolcada amb 

l'esport, però el que no hi ha és cap tipus d'estructura, 

com en altres pobles, per a la pràctica 

d'entrenaments funcionals, tipus d'esport que tant es 

fa avui en dia, sí que hi ha gimnasos, però no tothom 

s'ho pot permetre, i amb aquest tipus d'estructures es 

poden fer molt tipus de diferents exercicis, ho poden 

utilitzar fins i tot gent gran. Crec que aniria molt bé 

que una petita part d'aquest pressupost anés destinat 

en aquesta inversió, donaria una bona imatge a la 

nostra ciutat. 

UBICACIÓ: La nova plaça que han fet davant de la parada 

d'autobusos, o qualsevol altre lloc que estigui pla. 

PRESSUPOST APROXIMAT: 25.000 € 
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PROPOSTA 15. Col•locar més “basureros” VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Col·locar més “basureros” a certs parts del poble, que 

solen estar sempre plens, en brossa per fora. Per 

l’excés de volum de gent a la mateixa zona del 

“basureros”. A l'avinguda Tarradelles a la zona de 

Telepizza, davant del de ràdar també, i al carrer del 

futbol pel Bar Jordi. Però vosaltres deveu de tindre 

informes d'on hi ha més volum de brossa 

UBICACIÓ: Av. Tarradelles, c/Barcelona, Av. Catalunya 

PRESSUPOST APROXIMAT: 20.000 € 

OBSERVACIONS En general, els problemes amb els contenidors són per 

accions incíviques, no per capacitat. Demanarem 

informe de capacitat dels contenidors de totes les illes 

al Copate i valorarem la necessitat de posar més 

contenidors o d'augmentar la freqüència de recollida. 

Si l'informe no detecta la necessitat d'ampliar 

contenidors, es destinarà la partida al manteniment i 

neteja de l'exterior de les illes perquè no hi hagi bosses 

a l'exterior. 

 

PROPOSTA 16. Més carrils bici REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Habilitar, més carrils bici per tot el poble. Limitar el 

trànsit de cotxes en zones on sigui preferent l'ús de 

bicicletes i vianants. Prendre aquestes mesures en la 

mesura que el pressupost ho permeti. D'aquesta 

manera els habitants del poble podran gaudir de més 

espais on circular tranquil·lament amb bicicleta o a 

peu i al mateix temps tenir menys contaminació. 

UBICACIÓ: El màxim que ho permeti el pressupost. 

OBSERVACIONS Repeteix la 8 

 

PROPOSTA 17. Espai natural municipal VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Millorar l'estat del Parc dels Xiribecs transformant-lo en 

una zona verda, en flors i sense terra seca. Amb zones 

per menjar (pícnic) i gaudir de l'entorn. En espai de 

joc infantil lliure, amb sorrals, tirolines, troncs, nius 

d'animals, cases de fusta i espais per conviure-hi tots. 

UBICACIÓ: Parc dels Xiribecs. 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 
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PROPOSTA 18. Continuïtat del Camí de Sirga NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Donar continuïtat del Camí de Sirga actual cap a 

Tortosa. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ No és competència de l'Ajuntament. 

 

PROPOSTA 19. Ampliem un carril bici de la ciutat 

al canalet de la Ràpita 
REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: En els darrers anys s'han fet nombroses inversions en 

equipaments esportius de la ciutat molt demandats 

com pavellons, pistes, parcs, piscines, etc. Però és una 

evidència que el poble no està pensat per a l'ús de 

les bicicletes. Tant sols s'ha ampliat el carril bici de l'Av. 

Josep Tarradelles a l'altura de la rotonda que fa 

encreuament amb la av Catalunya. Crec que seria 

una molt bona proposta ampliar els carrils bicis de la 

ciutat, es podrien crear carrers exclusius com en el 

carrer Oviedo. 

La proposta clau seria poder ampliar un carril bici fins 

al canalet de la Ràpita. Com sabeu el carril bici del 

canalet acaba a l'altura de l'escola agrària, es podria 

crear uns espècie de pont per creuar a l'altre costat 

de nacional per tots aquells que volen ampliar les 

seves passejades però la carretera no els hi permet? 

Proposo que l'ajuntament d'Amposta faci un estudi de 

viabilitat per poder ampliar les vies ciclistes i 

exclusivament el carril bici de la zona del canalet 

UBICACIÓ: Zona del canalet | carril bici a l'altura de l'escola 

agrària inacabat. 

OBSERVACIONS Repeteix la 8. La part de la proposta que fa referència 

a la connexió amb La Ràpita és no viable 

econòmicament. 
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PROPOSTA 20. Rostidor municipal REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Un lloc per poder fer rostides familiars sense tenir que 

sortir de l'entorn de la població, amb arbres, seients, 

taules i com no aigua....no tothom pot fer un 

desplaçament... 

UBICACIÓ: Els polígons, a la vora del canal. 

OBSERVACIONS Repeteix la 3 

 

PROPOSTA 21. Contenidors PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Una càmera on hi ha contenidors, per acabar el 

problema. Que la ciutadania sàpiga que estan les 

càmeres I multes molt severes. 

UBICACIÓ: Trobo que el problema es a tot el poble. 

OBSERVACIONS Està previst pel 2021, a manca d'autorització per posar 

videocàmeres en zones de contenidors. 

 

PROPOSTA 22. Inserció laboral de persones en 

risc d’exclusió laboral entre els 40 i 60 anys 

PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: La creació d’un programa per a la contractació de 

treballadors entre 40 i 60 anys que estan en risc 

d’exclusió laboral per a la seva edat. Bonificant les 

empreses que contracten amb descomptes de la 

seguretat social. 

UBICACIÓ: Borsa de treball Amposta.  

OBSERVACIONS L'Ajuntament té previst, a través del Programa 30Plus 

del SOC, facilitar la contractació subvencionada a 

empreses que contractin a persones majors de 30 

anys (30 - 64 anys ). La contractació ha de ser de 6 o 9 

mesos i la subvenció és del SMI per cada mes de 

contracte. A més hi ha una formació per al 

treballador/a per a que pugui fer una millor 

adaptació al lloc de treball. L'Àrea de Polítiques 

d'Ocupació és l'encarregada de buscar les empreses 

i els treballadors/es més adequats per als llocs de 

treball que busquen les empreses. Les persones 

interessades han d'estar aturades (DONO) i inscriure's 

a la borsa de treball de l'Ajuntament d'Amposta. 
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La subvenció que reben les empreses és d'entre 6000 i 

9000euros per treballador/a i en funció de la durada 

del contracte. La paga el SOC i es gestiona a través 

de l'Ajuntament d'Amposta. Es beneficiaran 60 

persones. 

 

PROPOSTA 23. Ajuda per aconseguir habitatges 

per als joves 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: M'agradaria que hi hagués algun tipus de ajuda que 

ajudés als joves Ampostins a poder-se independitzar. 

Som molts majors de 25 anys que busquem un pis o 

casa i molts pocs ho aconsegueix. Els preus 

desmesurats dels lloguers, la falta de oferta i els sous 

de les feines que tenim, formen un còctel que ens 

dificulta el voler independitzar-nos. Sembla que molts 

estem condemnats a seguir a casa els pares molts 

anys. Poder ser independents havent travessat 1 crisis 

econòmica i, a les portes d'una nova crisis del 

coronavirus, és una utopia. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 100.000 € 

OBSERVACIONS Conveniar amb algun banc l’adquisió o lloguer 

d'habitatges buits destinats a l'emancipació de joves.  

 

PROPOSTA 24. Substitució de la retolació antiga 

de carrers 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Existeixen nombroses plaques de pedra per tot el nucli 

urbà, amb els noms en castellà de les vies, que 

haurien de ser substituïdes per plaques noves en 

català i la denominació d'acord amb la normalització 

del nomenclàtor aprovada l'any 2017. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 130.000 € 
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PROPOSTA 25. Capítol 6, autocaravanes VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ:  

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 30.000 € 

OBSERVACIONS Cost de serveis de l'àrea ubicada terreny PROPIETAT 

de l'ajuntament d'Amposta i que constaria d'una àrea 

de pernocta amb servei de buidatge d’aigües 

residuals i recàrrega d’aigua. 

 

PROPOSTA 26. Recuperació de l'antiga via Val 

de Zafan com a via verda i de mobilitat 

sostenible entre Amposta i la Torre de la 

Carrova 

REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: La proposta tractaria la recuperació de l'antic traçat 

de la via verda, entre el final de l'avinguda Aragonesa 

fins la torre de la Carrova, com a zona d’interès 

cultural i natural.  A més ajudaria a donar més espai 

per al passeig de les persones, i per una via verda per 

tal de fomentar l'ús de caminar i bicicleta, entre la 

ciutat i tots els habitatges que poden quedar 

entremig, i evitar arribar a la torre de la Carrova per 

vora el canal i creuament amb la C-12, o per la part 

de darrera, que és molt més llarg i costerut. Sóc 

conscient que aquest projecte, entre Roquetes i fins 

Sant Carles de la Ràpita és del Departament de 

Territori de la Generalitat, però que fa 5 anys que pel 

que crec està parat. Amb 150.000€ possiblement 

només es podria fer l'adequació i condicionament del 

primer tram, fins la C-12 (uns 750 metres), deixant el 

calaix per sota de la C-12 a la Generalitat, element 

molt més costós i en el què tampoc tenim 

competència. Però si almenys, seria la manera de 

reivindicar aquesta actuació. Fins i tot es podria 

habilitar el tram següent al pas de la C-12, més enllà 

del ferrocarril, on ja s'utilitza la via com a camí veïnal i 

després per una finca de plantació de tarongers, on 

aquí caldria arribar a un acord de servitud de pas 

amb la propietat. 

UBICACIÓ: Coordenades del primer tram. X:294660; Y:4510478. 

UTM31,  ETSR89 

OBSERVACIONS Repeteix la 2 
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PROPOSTA 27. Recuperació zona jardí del 

bou/roquer Amposta i barranc de la Mina 

com a zona de passeig/ parc urbà 

VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Les zones del barranc de la Mina, jardí del Bou i roquer 

d'Amposta formen part dels "elements naturals de 

valor local" reconeguts com a figura dins el POUM 

d'Amposta. La idea seria recuperar aquests indrets, 

d'un gran valor natural especialment per les seves 

surgències d'aigua. Es podria fer una zona de 

passeig/parc urbà, entre l'entrada del jardí del Bou 

fins arribar al nucli urbà, aproximadament pel camí 

que surt just després de la benzinera. Així es podria 

gaudir d'un itinerari circular per tal de connectar fins 

l'entrada al jardí del bou, amb tot els bosc 

interpretatiu que avui en dia està una mica 

"abandonat". Si el pressupost de 150000€ donés per a 

més, es podria adequar part del barranc de la Mina, i 

del roquer d'Amposta. 

UBICACIÓ: X 295068; Y 4510184 coordenades UTM31, ETRS89 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 

OBSERVACIONS En cas que sigui la proposta guanyadora, s'haurà de 

redactar el projecte i executar-lo per fases si el cost és 

superior a 150.000 € 

 

PROPOSTA 28. Dia mundial del VMP 10/7/20 NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: La meva proposta sería sobre el día nacional del VMP 

(10 de julio de 2020) hacer una marcha de 3h 

controlada por la ciudad intentar de fomentar el uso 

de estos vehículos que cada día hay más. 

También se podría dar una pequeña charla antes de 

empezar la ruta de como se debe hacer uso de las 

vías urbanas de nuestra ciudad. creo que también 

servirá para concienciar a los vehículos a motor de 

que se está haciendo una ciudad más sostenible; 

adaptándose a la nueva era del cambio climático y 

la contaminación. Un saludo y gracias. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ No té cost associat. No obstant, si sorgeix una 

iniciativa particular en aquest sentit, es pot demanar 

col·laboració a l'Ajuntament 
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PROPOSTA 29. Peatonalització Avinguda de la 

Ràpita els dissabtes. 
REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Tallar l'avinguda de la Ràpita al transit els dissabtes i 

permetre que bars i restaurants ocupin part de la 

calçada amb les terrasses. També aprofitar l'espai 

disponible per a altres activitats. 

UBICACIÓ: Avinguda de la Ràpita 

OBSERVACIONS Repeteix la 5 

 

PROPOSTA 30. La nova plaça del castell NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Enderrocament de les edificacions de la plaça del 

castell, posterior urbanització, per tindre una plaça 

que pugui albergar actes institucional amb gran 

capacitat de gent al centre del poble (aprox. 3 

places ajuntament), que faci realment obrir-se al riu i 

que pugui encabir l'oficina de turisme, de forma que 

la gent que entri a Amposta pel pont penjat pugui 

situar de forma ràpida on s'ha de dirigir sense pegar 

voltes una bona estona, que els edificis de la 

biblioteca i l'escola d'art puguin respirar i obtenir la 

importància que tenen. Fer accés al riu realitzant 

escalinata i pantalà, per tindre vaixells turístics per 

poder observar la façana fluvial i per descobrir el riu. 

UBICACIÓ: plaça del castell 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ No viable econòmica i excedeix cost de partida. No 

obstant, s'està treballant en un projecte de millora 

d'aquesta nova plaça 

 

PROPOSTA 31. Cura de la gent PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Destinar aquests diners a la gent que ho necessita per 

tenir una vida més o menys digna.  

UBICACIÓ:  

OBSERVACIONS Al pressupost anual de serveis socials hi ha una partida 

destinada a ajuts d'urgència social que s'utilitza per a 

ajudar a les famílies a fer front a despeses de 

subministrament, lloguer, o despeses de la vida 

ordinària a les que no es pot fer front i que està 

regulat al reglament municipal d'ajuts d'urgència. 
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Aquest pressupost l'any 2020 ha estat de 100.000€ 

atesa la situació provocada pr la COVID-19 

 

PROPOSTA 32. Estudiar i donar solució al 

problema dels edificis en mal estat, que 

presenten risc de ruïna i enfonsaments 

parcials, amb risc per als vianants. 

PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Als carrers d'Amposta, hi ha nombroses edificacions, 

sobretot habitatges molt antics i abandonats, que 

presenten risc per als vianants, Hi ha molts casos de 

enfonsaments parcials i caiguda a la via pública 

d'elements de les façanes i/o revestiments. S'hauria 

d'estudiar alguna mesura per tal d'obligar els 

propietaris a la reparació dels elements perillosos o a 

la demolició total dels edificis en ruïnes. O realitzar  

directament les accions per part de l'Ajuntament, 

cobrant seguidament les despeses als propietaris. 

Desconec com  es poden classificar aquestes 

actuacions, i si estan previstes ja al proper pressupost 

municipal. 

UBICACIÓ: Zona centre i nucli antic d'Amposta. Especialment 

carrer Major, carrer Sant Sebastià, etc. 

OBSERVACIONS Les eines legals per fer-ho ja existeixen i s'estan 

utilitzant, però és molt complex. Ja hi ha enderrocs 

que es fan des de l'ajuntament, però és lent. És una 

tasca contínua que no para al llarg dels anys 

 

PROPOSTA 33. Zona d'esbarjo a l'estiu REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Una zona d'esbarjo amb barbacoes, un lloc on poder 

practicar esport, on poder banyar-se sense ser piscina 

municipal. 

UBICACIÓ: Tant podria ser a la platja dels Eucaliptus com un lloc 

de garriga (Torre de la Carrova o paregut). 

OBSERVACIONS Repeteix la 3. 
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PROPOSTA 34. Lo parque del Xiribecs REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Les valles de detrás del bar del parque y más cuidado 

del parque. 

UBICACIÓ:  

OBSERVACIONS Repeteix la 17. En relació a les tanques no es pot 

actuar per temes legals 

 

PROPOSTA 35. Plantar més arbres FUSIONADA 

DESCRIPCIÓ: Contractar un bon paisatgista per fer unes rotondes 

verdes i saber que plantar segons llocs. 

UBICACIÓ:  

OBSERVACIONS Unir a la 43. 

 

PROPOSTA 36. Arreglar camins de la Ribera PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Arreglar els camins de la Ribera 

UBICACIÓ:  

OBSERVACIONS S'està fent i s'està treballant en un pla de camins. 

 

PROPOSTA 37. Arreglar paviment carrers VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Hi ha molts carrers al poble on és necessari repassar el 

paviment, ja que hi ha molts forats. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 

 

PROPOSTA 38. Arreglar camí VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Arreglar el camí del Montsià que va des de la base de 

l'helicòpter fins al final. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 50.000 € 
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PROPOSTA 39. Voreres VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Arreglar la majoria de voreres per evitar més caigudes 

de la gent gran i no tant gran. 

UBICACIÓ: Davant de Radio Amposta, davant de Tribeca, al 

passeig del canal i carrers varis. 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 

 

PROPOSTA 40. Papereres PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Posar més papereres, a poder ser en cendrer, per 

garantir una ciutat més neta. 

UBICACIÓ: Prioritat a la Plaça del Mercat, però també per tot el 

poble. 

OBSERVACIONS Està previst dintre el contracte de Neteja viària. 

 

PROPOSTA 41. Asfaltar REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Asfaltar bé tots els carrers. 

UBICACIÓ: Per tot el poble 

OBSERVACIONS Repeteix la 37 

 

PROPOSTA 42. Reparar carreteres del poble REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: L'asfalt dels carrers necessita reparació. 

UBICACIÓ:  

OBSERVACIONS Repeteix la 37 
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PROPOSTA 43. Zones Verdes Amposta VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Amposta disposa de parcs, solars i espais suficients per 

iniciar un projecte de reforestació i plantada d'arbres. No 

només voreres, marges de camins, sinó parcs i altres 

espais urbans que ara mateix es troben pràcticament 

sense arbres ni ombra on refugiar-se del sol.  

Nombrosos estudis avalen la disminució d'illes de calor de 

les ciutats, cosa que repercuteix en la vida de la 

ciutadania. Fins i tot la NASA, gràcies a mesuraments 

realitzats amb satèl·lits en tot el territori nord-americà, ha 

observat que la temperatura entre barris veïns d'una 

mateixa ciutat varia a l'estiu fins a 1,9 graus en funció de 

la quantitat de zones verdes amb què compta, mentre 

que les diferències a l'hivern arriben a 1,5.  

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20151025/arbres

-i-jardins-disminueixen-lilla-de-calor-de-les-ciutats-4617155 

https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/gestio-dels-

beneficis-del-verd-urba 

Finalment, quins són els beneficis d'una ciutat més verda i 

naturalitzada? 

1. Combat el canvi climàtic, ja que fixa el CO2 

2. Millora de la qualitat de l'aire 

3. Millora la salut, la qualitat de vida i l'esperança 

de vida de les persones 

4. Un paisatge urbà més agradable 

5. Benestar físic i emocional 

6. Més espais de trobada 

7. Regulació de la temperatura 

8. Més zones d'ombra 

UBICACIÓ: Ciutat d'Amposta i rodalies 

PRESSUPOST 

APROXIMAT: 

150.000 € 

OBSERVACIONS El cost contempla la proposta 43 i la proposta 35 que 

s'han fusionat. 
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PROPOSTA 44. Natura a la ciutat REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: A la nostra família hem fet la dinàmica participativa 

per saber quines són les necessitats dels nostres 

infants, però també les nostres com a adults. Ha sigut 

difícil poder seguir al peu de la lletra la dinàmica, ja 

que el llenguatge que s'utilitza no està adaptat per a 

ells, i en algunes ocasions pot confondre una mica 

l'objectiu de les preguntes. Per exemple: diferenciar 

entre...què necessitarem fer les persones com jo o què 

voldrem o desitjarem les persones com jo.....Així que 

ens hem centrat en allò que voldríem, quins són els 

nostres desitjos, per arribar a les tres propostes que 

aquí us exposem. En tot cas, totes elles anaven 

encaminades a fer d'Amposta una ciutat molt més 

verda. 

1. Crear espais per poder passejar i anar en 

bicicleta de manera segura i amb ombra. Això 

vol dir, plantar molts més arbres dels que hi ha 

per tal de crear una ciutat 100% verda. 

2. Crear espais per poder fer pícnic familiar, 

rodejats de natura i molts arbres per pujar, 

baixar i moure's entre les branques. 

3. Crear espais-bosc dins de la ciutat on poder 

construir cases als arbres, ponts de fusta, 

tirolines, rocòdroms,....i tot allò encaminat al 

gaudi de l'infant, i on la natura sigui l'eix de les 

propostes. 

En definitiva, la nostra família desitgem tindre una 

ciutat molt més verda, on disposar d'espais per 

passejar sota l'ombra dels arbres. 

UBICACIÓ: Tota la ciutat. 

OBSERVACIONS Repeteix diverses propostes: 3, 8, 16, 17, 19. 43 i 85. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

PROPOSTA 45. Renovació de les instal·lacions de 

l'auditori municipal 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Actualment l'auditori municipal és més una sala amb 

un escenari i cadires per a la realització d'actes de 

presentació de llibres, conferències, entrega de 

premis,  realització de cursos ... que no un auditori on 

poder realitzar, a més a més de tot l'anteriorment 

descrit, concerts de música, obres teatrals, dansa... 

Caldria reformar-lo a nivell d'il·luminació, so, 

refrigeració per l'estiu i calefacció per l'hivern, una 

cambra fosca, ... i un accés propi i separat d'EUSES. 

UBICACIÓ: Auditori municipal d'Amposta, ubicat al carrer 

Sebastià Juan Arbó, planta baixa de l'edifici d'EUSES 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 

 

PROPOSTA 46. Millora de les pistes de bàsquet NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Som bastants els joves que aprofitem les tardes i caps 

de setmana jugant al bàsquet a les pistes del costat 

del Miquel Granell i el que notem és que els materials i 

disseny de les cistelles no és l'òptim per practicar a 

gust aquest esport, ja que la cistella i el taulell 

esmorteeix molt poc el rebot de la pilota complicant 

així el joc. 

UBICACIÓ: Pistes del costat del col·legi Miquel Granell. 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Les cistelles que hi ha instal·lades actualment són 

antivandàliques per tant és desestima aquesta 

proposta ja que amb la millora de cistelles es 

mantindria la problemàtica. 

 

PROPOSTA 47. Cova de Santa Susanna PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Investigar, documentar i poder obrir al públic com a 

reclam turístic, la “cova de Santa Susanna”, aprofitar 

tot l’entramat de coves de la ciutat i poder tenir un 

reclam turístic i econòmic. 

UBICACIÓ: Aprofitant façana del riu i plaça sta. Susanna. 

OBSERVACIONS El projecte ja està encarregat i es disposarà del 

mateix al 2021. L'obra, no obstant, s'allargarà més 

enllà del 2022. 
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PROPOSTA 48. Neteja de cara de l'entrada de la 

ciutat 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Crear una subvenció per tal que els propietaris dels 

immobles en mal estat de conservació del carrer de 

l'alcalde palau i d’altres zones que ho necessitin 

puguin rehabilitar-los. L'objectiu d'aquest proposta és 

revitalitzar la zona, per tal que els comerços puguin 

tornar a instal·lar-s'hi i els immobles rehabilitats entrin a 

formar part del parc d'habitatges de la ciutat. 

UBICACIÓ: S’acorda amb el proposant que la subvenció sigui 

extensiva a tota la ciutat. 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 

 

PROPOSTA 49.  NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: M'agradaria proposar la opció de incorporar parcs de 

calistènia a alguns dels parcs d'Amposta. Aquests 

parcs consten d'una sèrie de barres, anelles i altres per 

poder realitzar exercici amb el teu propi pes, en altres 

paraules es un gimnàs de carrer, on tothom qui vulgui 

estar en forma pot fer-ho sense tenir que costejar un 

gimnàs. 

UBICACIÓ: Parc dels xiribecs i les pistes del col·legi Miquel Granell 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ El proposant ha presentat més d'una proposta, i per 

tant, seguint les bases reguladores del procés es 

considera no vàlida aquesta proposta. 

 

PROPOSTA 50. Millorar gimnàs municipal VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Aquesta proposta fa referència per a la millora de les 

instal·lacions de la piscina municipal. Concretament 

al gimnàs. Actualment disposa de un material 

insuficient i de unes màquines incompletes i velles. Un 

bon referent, podrien ser les instal·lacions esportives 

de Roquetes. 

UBICACIÓ: Piscina municipal 

PRESSUPOST APROXIMAT: 60.000 € 
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PROPOSTA 51. Servei de mediació entre veïns PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Creació d'un servei específic que ajudi a resoldre los 

conflictes que sorgeixen en la convivència entre veïns, 

per sorolls, brutícia, incivisme... Que este servei escolti 

les dos parts i puguin arribar a una bona solució. Fer 

tallers dinàmics  als instituts (no només xerrades) en els 

que puguin sentir per exemple: els sorolls “a tope” tot 

el dia com els afecta, .... Els joves son el futur 

d'Amposta i podria ser bo començar a sensibilitzar-los i 

que agafen responsabilitat sobre estos temes. Unes 

bones infraestructures i una ciutat bonica son 

importants, però la BONA CONVIVENCIA ens ajuda a 

tots a tenir qualitat de vida i bona salut. 

UBICACIÓ: Servei de mediació 

OBSERVACIONS El servei ja està en prova pilot i el porta a terme la 

policia. 

 

PROPOSTA 52. Zones verdes per a vianants al 

centre d'Amposta 
REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Tenint com a referència el projecte de “superilles” de 

la ciutat de Barcelona, proposo crear espais al centre 

de la nostra ciutat per a vianants i vehicles no 

motoritzats. Espais verds, segurs i sostenibles, amb 

àrees d'esbarjo i carrils bici. Considero Amposta una 

ciutat ideal per a aquest tipus de model urbanístic. I 

veig urgent la necessitat de conscienciar a la 

població, que cal fer un ús més adequat dels vehicles 

a motor, que ara, es fan servir per a tot, sense control. 

UBICACIÓ: Exemples que podrien esdevenir zones verdes a la 

ciutat d'Amposta:- Casc antic (Carrer Major; Corssini; 

Alcalde Palau...)- Av. de la Ràpita - Zona centre - 

Passeig del Canal - Av. Josep Tarradelles 

OBSERVACIONS Repeteix les propostes 8 (carrils bici) i la 43 (a la qual 

s'ha fusionat la 35). 
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PROPOSTA 53. Dia Nacional del VMP 10/07/20  

19:00h 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Es el día nacional de los vehículos de movilidad 

personal. Quiero fomentar el uso de estos vehículos 

por el centro urbano de nuestra ciudad. Dando una 

charla con la colaboración del cuerpo de Policía 

Local; de como se debe circular por el centro urbano 

junto con los vehículos a motor. Después de hacer 

una exhibición por las calles. Duración máxima 2 

horas (19:00h) 

UBICACIÓ: Ciutat d'Amposta 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ El proposant ha presentat més d'una proposta, i per 

tant, seguint les bases reguladores del procés es 

considera no vàlida aquesta proposta. 

 

PROPOSTA 54. Carril peatonal NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Per l'antiga carretera de Freginals va moltíssima gent 

a caminar i fer esport. Segons la ubicació del sol a 

aquestes persones no les veus fins que ja estàs al 

damunt, o de vegades s'ajunten els vianants amb dos 

cotxes a la para, tot això fa que hi hagi un perill 

constant. Per tot lo exposat crec que construir un carril 

per a la gent que vol anar a caminar seria una molt 

bona opció. I si se puges fer a la vegada un para bicis 

seria encara millor. 

UBICACIÓ: Antiga carretera dels Freginals 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Excedeix cost 
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PROPOSTA 55. Aparcament motocicletes + 

ciclomotors 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: En tot el nucli urbà, falta aparcament de 

motocicletes, i seria interessant col·locar-lo al costat 

dels passos de vianants i així guanyar VISIBILITAT alhora 

de circular els cotxes. Amb vehicles i furgonetes 

aparcades, és molt perillós per als vianants que 

queden NO VISIBLES. 

UBICACIÓ: En tot el nucli urbà on hi ha més concurrència de 

vianants i vehicles circulant. 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ No seria viable tècnicament, doncs es perdrien moltes 

places d'aparcament. Es va fer una prova pilot en 

aquest sentit i no va donar bon resultat. 

 

PROPOSTA 56. Cobrir la piscina exterior NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Poder utilitzar tot l'any la piscina exterior per aprofitar 

millor les instal·lacions. Amb aquesta obra s'influiria 

amb la qualitat dels entrenaments del C.N.A i els 

horaris adequats a la conciliació familiar. 

UBICACIÓ: Piscina Municipal d'Amposta 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Excedeix cost 

 

PROPOSTA 57. Millora Esportiva PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Millora del treball de la piscina "gestió", tan per ajudes 

del club, com dels cursets. Ajudes de subvenció a les 

entitats esportives, ja que en aquest "covid19", les 

quotes seran més escasses. "Piscina exterior". 

UBICACIÓ:  

OBSERVACIONS S'han adaptat els preus i s'han donat ajuts als clubs 

esportius 
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PROPOSTA 58. Tapar la piscina descoberta per a 

l'hivern i ampliació horaris de 6 a 22h Dill. a 

Div. 

REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: L'afluència de gent a la piscina durant els mesos 

d'hivern és molt considerable, pels cursets, club, 

tecnificació, etc. Sempre he pensat que s'hauria 

d'aprofitar més la piscina descoberta i crec que 

tapar-la igual que està a St. Carles de la Ràpita seria 

molt profitós per als usuaris. Així com l'ampliació dels 

horaris de 6 a 22 de dilluns a divendres. Dissabtes de 

8:00 a 20:00, sense tancar al migdia, i diumenges de 

8:00 a 15:00 

UBICACIÓ: Piscina descoberta municipal 

OBSERVACIONS Repeteix la 56. No obstant, s'analitzarà la viabilitat de 

l’ampliació de l'horari. 

 

PROPOSTA 59. El Barranc Verd VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Amposta ha de ser la ciutat capdavantera del territori 

en transició ecològica, sostenibilitat i economia verda.  

La ciutat compta amb multitud d'espais diversos amb 

característiques diferents que s'han d'aprofitar i 

reutilitzar. 

El pla d’Empúries sovint és una zona "marginada" 

geogràficament i de retruc, socialment. Per això es 

proposa realitzar un hort urbà al pla d’Empúries on els 

joves tinguin un paper de manteniment. Un hort urbà 

autosostenible on també hi hagi: planters, dipòsit 

d'aigua de pluja, espai de trobada (per fer col·loquis), 

espai de mini deixalleria, espai per als residus orgànics 

(compost). Tot plegat la idea de reutilitzar una zona 

amb mirada de futur i ecològica. 

UBICACIÓ: S’acorda amb el proposant que la ubicació de l’hort  

sigui a determinar segons viabilitat.  

PRESSUPOST APROXIMAT  80.000 € 

OBSERVACIONS AL COST S'ha revisat la titularitat dels terrenys del pla d'Empúries 

i són tots de propietat privada, per tant no es podria 

dur a terme aquesta actuació al Barranc. Val a dir 

que actualment, s'està treballant a una parcel·la per 

començar amb el projecte d'uns horts socials.  

S’acorda la creació d’un hort urbà a una ubicació 

encara per determinar. 
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PROPOSTA 60. Más recursos para las personas 

extranjeras, empleo, salarios y asesoría de 

migración 

NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Como persona extranjera y que no cuento con 

familiares y ahora mismo me encuentro sin trabajo, 

para mí es un día a día complicado el poder llevar mi 

situación. Quisiera que tanto a mí y a los demás que 

nos encontramos en esta situación, tuviésemos más 

apoyo tanto económico, social y cultural para 

sobrellevar nuestra situación. Gracias 

UBICACIÓ: Amposta 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Els ajuts econòmics a les persones que ja es fa, ja sigui 

des del propi ajuntament o altres administracions, es 

fan en base a la situació econòmica del nucli familiar, 

mai en funció de la nacionalitat. 

 

PROPOSTA 61. Fomentar el comerç del casc 

antic 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Fomentar els comerços del casc antic d'Amposta, 

donant ajudes a les persones per obrir els 

establiments. Això canviaria la imatge d'aquesta 

zona. Un exemple a seguir seria la ciutat de Vinaròs. 

UBICACIÓ: Casc antic d'Amposta 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ L'Àrea de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta els 

darrers 3 anys ha tingut una línia de subvencions  

oberta per a l'arranjament de locals comercials del 

casc antic i no s'ha acollit ningú. D'altra banda, cal dir 

que l'Ajuntament d'Amposta ja dona ajudes i 

bonificacions per l'obertura de comerços tant del 

casc antic com de la resta de la Ciutat. 

 

PROPOSTA 62. Asfaltar antic camí de Freginals VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: L'antic Camí dels Freginals. 

UBICACIÓ: Fins a la partició del terme municipal, o sigui passat la 

entrada de "TEMPS DE TERRA". 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 
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PROPOSTA 63. ALBERG de JOVENTUT a la ciutat 

d'Amposta 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Cada mes, contacten amb la nostra entitat grups 

excursionistes de fora de la demarcació que volen 

venir a la nostra ciutat, i voldrien pernoctar a un preu 

d'alberguista, i actualment a Amposta NO tenim res 

de res per a aquests grups. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Competència Generalitat. 

 

PROPOSTA 64. Sala multi ús de més de 350 m2 

amb serveis (WC's i dutxes) 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: El Casal d'Amposta, té la sala del Teatre, però és 

petita per a moltes activitats. Ens fa falta una salta 

multi ús, equipada amb equip de so, aire condicionat, 

pantalla, projector, wc's i dutxes per a que les entitats 

de la ciutat en podem fer ús. Poblacions del voltant 

en tenen i van molt bé (Freginals, St. Carles de la 

Ràpita, l'Aldea, Santa Bàrbara, etc.). Potser a l'antic 

edifici de Les Monges es pot habilitar una sala 

d'aquestes característiques. 

UBICACIÓ: Antic edifici de les Monges. 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ L'antic edifici de les Monges ja té un projecte i no 

queda espai. Està previst fer sales multi ús a l'hotel 

d'entitats, però actualment ja existeix una sala 

d'aquestes característiques al centre cívic de la gent 

gran que pot ser utilitzat per les entitats. 
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PROPOSTA 65. Dia mundial VMP 10/7/20 REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: La propuesta sería sobre el día nacional del VMP (10 

de julio de 2020) hacer una marcha de 1:30h 

controlada por la ciudad; para intentar de fomentar 

el uso de estos vehículos que cada día hay más. 

También se podría dar una pequeña charla antes de 

empezar la ruta de como se debe hacer usó de las 

vías urbanas de nuestra ciudad. creo que también 

servirá para concienciar a los vehículos a motor. 

se está haciendo una ciudad más sostenible; 

adaptándose a la nueva era del cambio climático y 

la contaminación. Un saludo y gracias 

UBICACIÓ:  

OBSERVACIONS Repeteix la 28 i la 53 

 

PROPOSTA 66. Catalogació del patrimoni 

arquitectònic d'Amposta i bases de subvenció 

per a la seva rehabilitació 

VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Fer un catàleg del patrimoni arquitectònic de la 

ciutat, incloent-hi les façanes històriques d'especial 

interès, elements patrimonials, etc. per a tenir-ne un 

registre. A partir d'aquest catàleg crear una figura 

administrativa per tal de protegir tots aquest elements 

a fi d'evitar el seu enderroc, i d'aquesta manera 

protegir el poc patrimoni arquitectònic que tenim a 

Amposta. Una segona actuació seria crear una línia 

d'ajuts econòmics per tal de restaurar aquestes 

façanes, subvencionant un percentatge del seu cost. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 
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PROPOSTA 67. PROU maltractament VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Campanya de sensibilització i conscienciació del maltractament a 

la gent gran. Consisteix en: 

1- Primera Jornada de prevenció, conscienciació i 

sensibilització de l’abús i maltractament a la gent gran. La 

idea és poder convidar a professionals vinculats a aquest 

tema: molt important explicar com se sent i que és un 

maltractament per arribar a la gent gran, amb exemples 

pràctics i entenedors. També amb testimonis de gent gran ( 

si potser) que ha sofert maltractament. 

A la Jornada és important convidar a la gent gran del 

poble i a tots i totes les persones i professionals propers a 

aquesta etapa de la tercera edat. 

2- Fer equips PROU maltractament (a les residències o 

institut) amb l’alumnat D’APESID a la gent gran, amb 

dinàmiques de sensibilització sobre el tema (treballar en 

equips està molt bé perquè les persones acaben generant 

confiança entre elles/s i s’obrin a l’hora de participar i 

explicar els que li passa). Es faria durant el curs escolar. 

3- Anar a la residència de gent gran i casals d’avis i àvies a 

fer campanya divulgativa i intentar explicar que és 

realment un maltractament. 

4- Realitzar una escenificació teatral per comprendre què li 

passa a la gent maltractada i com actua... 

5- Editar un vídeo de sensibilització per passar pels mitjans 

audiovisuals (TV, xarxes, webs...), també díptics divulgatius. 

6- Confeccionar un conte adreçat a la gent gran i al públic 

en general, sobre el tema. 

Objectius: 

• Sensibilitzar a la població de la existència del maltractament a 

la gent gran i conscienciar al jovent que aquest sector de 

població també té risc de patir maltractament. 

• Oferir assessorament sobre el tema. 

• Establir un vincle emocional i afectiu entre els usuaris/àries dels 

equips de treball i l’alumnat. 

• Oferir ajuda psicològica i emocional. 

• Afavorir al coneixement de l’existència d’aquest 

maltractament. 

• Crear espais íntims per sentir-se protegit/a de parlar del que li 

succeeix. 

• Conèixer les necessitats emocionals i psíquiques dels usuaris/es 

maltractades. 

Partners: Ajuntament d'Amposta, Institut Montsià, Àrea de Serveis 

socials i Mossos d’Esquadra. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST 

APROXIMAT: 

10.000 € 
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PROPOSTA 68. Somart. Apropem l'art 

contemporani a diferents col·lectius 

d'Amposta 

PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: Consisteix en:  

1- La idea és fer una Jornada de “Somart”, 

on poder convidar a pin-tors o escultors de 

les nostres terres i realitzar un taller per 

apropar l’art contemporani als infants, a la 

gent gran, a les persones amb diversitat 

funcional i malalties o trastorns mentals. Un 

taller pràctic de viure, tocar, sentir i 

escoltar l’expressió plàstica i interrelacionar 

diferents col·lectius.  

2- La idea és organitzar una trobada 

intergeneracional de treball en equip. 

3- La Jornada es realitzarà al Centre d’art Lo 

Pati d’Amposta i a l’exterior d’aquest 

edifici, ubicat a les antigues escoles del 

poble, al Parc Municipal. 

4- A la Jornada convidaríem a les escoles i 

llars d’infants, al CEE l’Àngel i l’Institut Pere 

Mata. 

UBICACIÓ: Centre d'Art Lo Pati Amposta 

OBSERVACIONS Ja tenim un programa al centre d'Art en que 

treballem amb artistes del territori i els centres 

educatius, persones amb diversitat funcional i 

malalties o trastorns mentals. Dintre del programa 

treballem amb totes les escoles d'Amposta, llars 

d'infants municipals, hospital Verge de la Cinta, 

Fundació Pere Mata i hi ha prevista una activitat amb 

el Col·legi de l'Àngel. També estava previst aquest 

2020 fer-ho amb centres de fora d'Amposta però amb 

el COVID no es va poder dur a terme i es farà tant 

avist sigui possible. 
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PROPOSTA 69. Conveni de 25.000€ per la 

Cohesió Social a Engalanats Amposta 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: L’Associació Engalanats necessita ajuda econòmica 

per poder mantenir la seva activitat cultural. Nascuda 

al 2015 amb la finalitat de recuperar els carrers 

engalanats i formada per veïns i veïnes de la ciutat. 

Porten 5 anys fent coses per tenir una Amposta més 

bonica i sense cap més ajuda que la participativa, és 

hora de que Amposta es solidaritzi amb aquest 

projecte. Engalanats vol participar activament en fer 

d’Amposta una ciutat referent amb activitats com la 

decoració de l’olivera per Sant Jordi, o fer tallers 

infantils gratuïts per la ciutat com el de Circus, decorar 

la Plaça de l’Ajuntament com vam fer amb la Perla 

dels Junior’s i com no, fer la festa de la Castanyada al 

Castell d’Amposta amb activitats com el taller de 

carabasses de halloween i el de panellets. Engalanats 

ha estat els darrers anys i fins ara sense cap tipus de 

subvenció de l’ajuntament d’Amposta, signar un 

conveni amb l’ajuntament garantiria que Engalanats 

pugui tirar endavant amb aquest projecte de cohesió 

social tan necessària. 

UBICACIÓ: Amposta 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ No d'interès general perquè no afectaria a totes les 

entitats 

 

PROPOSTA 70. Ajudar a Engalanats REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: La proposta és fruit de la manca de recursos que 

tenim per a dur endavant projectes de cohesió social 

i participació ciutadana. Ens agradaria tenir un 

conveni anual de 25.000€ amb l’ajuntament 

d’Amposta per poder garantir la nostra activitat. 

Aquest conveni inclouria activitats com un taller 

gratuït per a carnaval, decoració de l’olivera per Sant 

Jordi, taller creatiu a la festa del mercat, decoració 

amb banderins a les festes dels barris, decoració de la 

zona de ball del Poble Nou del Delta per a festes, 

decoració de la plaça de l’ajuntament per a les 

festes majors, Festa de la Castanyada i decoració de 

l’olivera per Nadal. 

UBICACIÓ: Amposta 

OBSERVACIONS Repeteix la 69 
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PROPOSTA 71. Concurs d’Art Efímer Amposta VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Crear un concurs d’art efímer a la nostra ciutat, 

d’àmbit nacional i si el pressupost ho permet, 

internacional. Volem fer un concurs similar al de 

Girona amb Temps de Flors, però en un format més 

reduït. 

UBICACIÓ: Amposta 

PRESSUPOST APROXIMAT: 100.000 € 

 

PROPOSTA 72. Programa per al foment de la 

igualtat de gènere i/o prevenció de la 

violència de gènere en adolescents. 

PREVISTA / 

EXISTENT 

DESCRIPCIÓ: El Programa per al foment de la igualtat de gènere i/o prevenció 

de la violència de gènere en adolescents, s'adreça a 

adolescents d'ambdós sexes que cursin estudis d’Educació 

Secundària Obligatòria (E.S.O.) a Instituts d'Educació Secundària 

(I.E.S.) d’Amposta; així com a la població adolescent general de 

la zona. Concretament, es dirigirà als següents recursos:- I.E.S. 

Montsià. 

- I.E.S. Ramón Berenguer IV. 

- Institut de Tecnificació. 

- Serveis de Primera Acollida i Atenció Integral (SPAAI), de 

la zona. 

- Pisos d’Inserció Laboral (PIL), de la zona. 

Es tracta d'un programa dirigit a la psicoeducació sobre el 

sexisme, la sensibilització sobre la violència de gènere i el 

ciberassetjament, la promoció de patrons de relacions de parella 

igualitaris, l’educació emocional, l’adquisició d’habilitats de 

resolució de conflictes, així com les pautes d’actuació davant 

d’un cas de maltractament, incloent els recursos de suport i 

prevenció en casos de violència de gènere .Donat que és precís 

actuar en la prevenció d’aquesta xacra social, aquest Programa 

aposta per incloure la prevenció en violència de gènere digital, 

l’educació emocional i el feminisme, entenent-se aquest com la 

promoció de models socials de relacions igualitàries en l’àmbit de 

la parella. Per això, s’inclouen sessions i activitats de caràcter 

transversal que permetin als/les joves adquirir estratègies i 

habilitats per a prevenir qualsevol tipus de manifestació de 

violència de gènere. Concretament, es composa de 8 sessions 

amb una durada aproximada de 90 minuts cadascuna d'elles, 

distribuïdes de la següent manera:  

MÒDUL 1. LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Sessió 1. Conceptualització de la violència de gènere. 

Sessió 2. Tipus de maltractament i el cicle de la violència. 
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Sessió 3. Causes i conseqüències de la violència de 

gènere. 

Sessió 4. Violència de gènere en adolescents 

Sessió 5. El sexisme.  

MÒDUL 2. LES RELACIONS DE PARELLA 

Sessió 6. Mites de l’amor romàntic. 

Sessió 7. Habilitats de resolució de conflictes en la parella. 

Sessió 8. Si em passa a mi o a algú del meu voltant: la 

recerca d’ajuda. 

Preferentment, les sessions del Programa es desenvoluparan de 

manera presencial en els diferents recursos que ho sol·licitin, però 

degut a la situació d’incertesa que viu actualment la societat 

amb el COVID-19, des de Fundació Diagrama afegim la 

possibilitat d’impartir els continguts en modalitat on-line, 

mitjançant la nostra Plataforma de formació del jove. 

UBICACIÓ: Instal·lacions dels recursos que sol·licitin dur a terme el Programa. 

OBSERVACIONS Des de l'institut català de les dones i des de joventut de la 

generalitat ja hi ha programes específics sobre aquest tema que 

s'ofereixen gratuïtament als instituts i que aquests adapten a la 

seva programació segons la seva voluntat. 

 

PROPOSTA 73. Demostracions relacionades amb 

el Bonsai 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Demostracions a càrrec de mestres qualificats 

internacionalment d’Ikebana, Suizeki, Shitakusa, 

Kusamono Bonsai.  

Cada demostració es farà en dia diferent a 

determinar en dissabtes. El preu de cada demostració 

serà d’uns 275 euros. Inclou desplaçament, material i 

despeses del mestre. La durada de cada demostració 

serà de 2 hores. La quantitat de assistents a 

determinar d’acord amb l’Ajuntament.  Despeses de 

publicitat dels actes a càrrec de l’Ajuntament. 

UBICACIÓ: A determinar amb l’Ajuntament. 

MOTIU DE NO VALIDACIÓ No d'interès general perquè no afectaria a totes les 

entitats. 
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PROPOSTA 74. Exposició de Bonsai primavera FUSIONADA 

DESCRIPCIÓ: Exposició de Bonsai dels socis. 

Durada 2 dies en cap de setmana.  

Horari a determinar 

Despeses de publicitat a càrrec de l’Ajuntament 

UBICACIÓ: A determinar d’acord amb l’Ajuntament. 

OBSERVACIONS Unir a la 73.  

 

PROPOSTA 75. Exposició de Bonsai tardor FUSIONADA 

DESCRIPCIÓ: Exposició de Bonsai del socis 

Durada de 2 dies en cap de setmana 

Horari a determinar 

Despeses de publicitat a càrrec de l’Ajuntament 

UBICACIÓ: A determinar d’acord amb l’Ajuntament. 

OBSERVACIONS Unir a la 73.  

 

PROPOSTA 76. Bestia de foc Lo Minotaure VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Realització d'una bestia d'imatgeria popular per a la 

colla de diables lo minotaure que representi la colla i 

la ciutat d'Amposta arreu on vagi la colla ja siguin 

concursos, trobades, etc... 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 40.000 € 

OBSERVACIONS La bèstia serà propietat de l’ajuntament i les entitats 

municipals que ho sol·licitin en podran fer ús.  
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PROPOSTA 77. Millores a la pista d'atletisme VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Des de la UA Montsià, i després de recollir l'opinió i les 

propostes dels nostres socis creiem que seria totalment 

necessària i imprescindible una reforma de la pista 

d'atletisme en els següents espais: accessos, vestidors i 

magatzem. També seria interessant tenir un espai 

cobert per la pràctica dels entrenaments en cas de 

mal temps. La pista d'atletisme d'Amposta és la 

instal·lació més antiga de la zona esportiva i s'ha 

quedat obsoleta respecte a les altres noves 

instal·lacions municipals i del Centre de Tecnificació. 

A més, el nostre club ha crescut de manera 

exponencial en els darrers 10 anys i necessita unes 

instal·lacions millors per poder donar resposta a tots els 

usuaris i poder organitzar competicions de més nivell. 

UBICACIÓ: Pista d'atletisme d'Amposta 

PRESSUPOST APROXIMAT: 8.500 € 

OBSERVACIONS No es podria cobrir la totalitat de la proposta amb la 

partida dels 150.000 €. Per tant, es redueix a una part 

d’acord amb el proposant. El cost contempla la 

millora dels accessos.  

 

PROPOSTA 78. Personal de control i manteniment 

de la pista d'atletisme 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: La pista d'atletisme com compta amb una persona 

encarregada específicament del seu control d'accés i 

manteniment. Seria interessant que la hi hagués. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ Les instal·lacions esportives no estan preparades 

actualment per fer una pla global de control d'accés i 

manteniment, doncs no es pot fer només 

específicament per a la pista d'atletisme 
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PROPOSTA 79. Recuperació de l'antic traçat de 

la via Val de Zafan 
REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: La proposta tractaria la recuperació de l'antic traçat 

de la via verda, entre el final de l'avinguda Aragonesa 

fins la torre de la Carrova, com a zona d’interès 

cultural i natural.  A més ajudaria a donar més espai 

per al passeig de les persones, i per una via verda per 

tal de fomentar l'ús de caminar i bicicleta, entre la 

ciutat i tots els habitatges que poden quedar 

entremig, i evitar arribar a la torre de la Carrova per 

vora el canal i creuament amb la C-12, o per la part 

de darrera, que és molt més llarg i costerut. Som 

conscients que aquest projecte, entre Roquetes i fins 

Sant Carles de la Ràpita és del Departament de 

Territori de la Generalitat, però que fa 5 anys que pel 

que crec està parat. Amb 150.000€ possiblement 

només es podria fer l'adequació i condicionament del 

primer tram, fins la C-12 (uns 750 metres), deixant el 

calaix per sota de la C-12 a la Generalitat, element 

molt més costós i en el què tampoc tenim 

competència. Però si almenys, seria la manera de 

reivindicar aquesta actuació. Fins i tot es podria 

habilitar el tram següent al pas de la C-12, més enllà 

del ferrocarril, on ja s'utilitza la via com a camí veïnal i 

després per una finca de plantació de tarongers, on 

aquí caldria arribar a un acord de servitud de pas 

amb la propietat. 

UBICACIÓ: Coordenades UTM31, ETRS89: X:294660; Y:4510478 

OBSERVACIONS Repeteix les propostes 2 i 26 
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PROPOSTA 80. Reconversió del roquer d’Amposta 

i el barranc de la Mina com a zona verda i de 

passeig 

REPETIDA 

DESCRIPCIÓ: Les zones del barranc de la Mina, jardí del Bou i roquer 

d'Amposta formen part dels "elements naturals de 

valor local" reconeguts com a figura dins el POUM 

d'Amposta. La idea seria recuperar aquests indrets, 

d'un gran valor natural especialment per les seves 

surgències d'aigua. Es podria fer una zona de 

passeig/parc urbà, entre l'entrada del jardí del Bou 

fins arribar al nucli urbà, aproximadament pel camí 

que surt just després de la benzinera. Així es podria 

gaudir d'un itinerari circular per tal de connectar fins 

l'entrada al jardí del bou, amb tot els bosc 

interpretatiu que avui en dia està una mica 

"abandonat". Si el pressupost de 150000€ donés per a 

més, es podria adequar part del barranc de la Mina, i 

del roquer d'Amposta. Per cert, aprofitem per 

comentar que la graveta que s'ha disposat a la zona 

del jardí del bou creiem que no és la més apropiada, 

atès que pensem que s'ha "antropitzat" força la zona. 

Crec que seria millor arreglar els drenatges tant 

superficial i subterrani, i donar només un pas garantit 

per una zona determinada, amb tot-u o sauló, i la 

resta deixar-ho més natural. 

UBICACIÓ: X 295068; Y 4510184; coordenades en UTM31; ETRS89 

OBSERVACIONS Repeteix la 27 
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PROPOSTA 81. Millora senyalització turística 

camins/corriols dins el terme municipal 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Com a "entitat esportiva" que som creiem que seria 

bo plantejar una sèrie d'itineraris saludables i esportius, 

des del més proper que seria un entorn més urbà, 

com podria ser la circumval·lació de la ciutat per 

caminar, fins anar més enllà i marcar altres itineraris 

per anar  a peu i/o bicicleta, amb el reforç de 

senyalització respectiva. Estaria bé, fer-ho a la web 

municipal i potser posar cada itinerari amb un color, 

distància i temps. I a la realitat, posar algun plafó, 

fites, simbologia, cruïlles, llocs singulars de pas, etc. 

Si dona per 150000€ també creiem que podria ser de 

bona ajuda fer una neteja dels matolls que envaeixen 

constantment els corriols, especialment a la zona del 

Montsià. Es molt costos pel que fa a socis cada any 

haver de netejar aquests corriols, molts d'ells en zones 

poc accessibles, i més aquests any, amb la primavera 

plujosa que hem tingut, algun d'ells poden estar avui 

en dia pràcticament inaccessibles per l'alta 

vegetació. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 30.000 € 

OBSERVACIONS Cost aproximat per la senyalització d'una nova ruta 

esportiva saludable i millora de la senyalització de 

rutes i camins ja existents a la serra del Montsià. En 

quant a la neteja de camins a la serra del Montsià, 

serià molt interessant treballar conjuntament amb les 

associacions implicades per detectar aquests punts 

que necessiten un manteniment més acurat i realitzar-

ne el projecte de manteniment, per tant, no es 

contempla en aquest pressupost. 
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PROPOSTA 82. Tataküa Coop. Ermita del Montsià 

360º 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Tataküa Coop som un projecte cooperatiu que gestiona un espai 

natural com a espai d'aprenentatge, acompanyant l'infant en 

contacte permanent amb la natura. Des de Tataküa Coop 

pensem que l'Ermita del Montsià és un entorn ideal per revaloritzar 

la Serra del Montsià com un entorn d'aprenentatge i esbarjo. 

Disposar d'aquest espai ens permetria continuar amb els 6 eixos 

d'aprenentatge que ja tenim consolidats, tenint en compte els 

tres pilars essencials de l'entitat (infància-comunitat-natura) al 

voltant de l'ermita del Montsià: 

1. Oci actiu, per promoure propostes d'oci familiar actiu a 

la natura: banys de bosc, excursions de descoberta, 

jornades d'anellament de moixons, entre d'altres. 

2. Comunitat educativa, donant un servei a les escoles del 

territori per tal de fer activitats en un entorn natural, 

especialment a les escoles del municipi d'Amposta. 

3. Voluntariat, ja que ens permetria disposar d'un espai 

més ampli per poder oferir un servei a la comunitat com a 

voluntari/a. En l'actualitat ja estem gestionant pràctiques 

amb la URV i l'IES Montsià, a més d'acollir voluntariat 

internacional. 

4. Medi ambient, disposar d'unes infraestructures com 

l'ermita ens facilitaria promoure accions de preservació de 

la natura, així com convertir l'espai en un punt 

d'interpretació de l'entorn natural de la serra del Montsià. 

Actualment ja formem part de la Xarxa de Custòdia del 

Territori http://custodiaterritori.org/, i disposar de l'ermita 

ens permetria poder efectuar més actuacions envers la 

conservació de l'entorn natural. 

5. Bosc escola, un espai d'aprenentatge per a infants 

entre 3-6 anys, on l'entorn natural és l'eix d'aprenentatge. 

6. Cau. Es tracta d'una proposta de projecte de lleure a la 

natura, orientada per a infants de 6-12 anys.  

Per tant, disposar d'unes infraestructures a l’entorn de l’ermita (o 

la pròpia ermita), seria molt apropiat per consolidar el nostre 

projecte entorn un espai natural com la serra del Montsià. 

UBICACIÓ: S’acorda amb el proposant que sigui un espai de la Serra del 

Montsià.  

PRESSUPOST 

APROXIMAT: 

150.000 € 

OBSERVACIONS Es destinarien els 150.000 per a habilitar un espai (alternatiu a 

l’ermita) com a centre d'interpretació de la serra del Montsià, 

senyalització i panells informatius de descoberta de l'espai, 

dinamització d'activitats, i aquells elements que facilitin la 

realització de les activitats de la proposta. Paral·lelament, es 
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treballarà per arribar a un acord amb el propietari de l’ermita (El 

Bisbat).  

 

PROPOSTA 83. Creació d’un espai snoezelen 

municipal. L’experiència snoezelen. Sentits i 

vida 

VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: La creació d’un espai Snoezelen Municipal per tal 

proporcionar a tota la població , indistintament de les 

seves capacitats, necessitats i condicions, d’una millor 

qualitat de vida,  atenent al benestar integral de tots 

els ciutadans/es 

UBICACIÓ: Espai municipal 

PRESSUPOST APROXIMAT: 50.000 € 

 

PROPOSTA 84. Fer accessible de manera 

universal diferents espais /llocs de la ciutat 

d’Amposta 

VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Fer accessible universalment, sobretot a nivell cognitiu 

(amb l’ús de pictogrames i indicacions visuals per a  

afavorir l’orientació i reconeixement de determinats  

espais) i en qüestió de mobilitat (adaptant i fent 

accessibles carreres i avingudes). 

UBICACIÓ: Piscina municipal, Av. Josep Tarradelles i carrers 

propers, parades de bus”. 

PRESSUPOST APROXIMAT: 150.000 € 
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PROPOSTA 85. Parc infantil participatiu enfront 

Institut Escola Agustí Barberà 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Els parcs infantils públics compleixen un paper molt 

important en el desenvolupament dels nens i nenes. 

Aquests espais s’han convertit en verdaders oasis per 

als infantis ja que són dels pocs llocs de la ciutat on 

poden moure’s amb autonomia i gaudir jugant amb 

altres nens de forma segura. Però això no és així des 

de fa molts anys en el parc de davant de la nostra 

escola, cada cop s’ha anat deteriorant més i s’està 

deixant perdre un espai molt important, on els petites i 

petites que van a la llar d’infants no hi poden accedir 

perquè no hi ha gronxadors, ni tampoc tobogan.... i 

els nens i nenes de l’escola només poden jugar amb 

la sorra, perquè quan hi havia atraccions, no estaven 

adaptades per a la seva edat, i ara no n’hi ha. 

Pensem que després de la situació de pandèmia que 

hem viscut, els infants del nostre centre i de la 

població d’Amposta es mereixen un premi, tenint un 

nou parc a la seva ciutat. Un parc que sigui 

accessible per a totes i totes.  

Ens agradaria que hi haguessin àrees d’equilibri i 

escalada (gronxadors, xarxes per escalar, zones on 

posar a provar l’equilibri i la destresa), àrea de 

moviment i escalada, unes tirolines, una caseta tipus 

ludoteca per als infants més petits, un àrea solar on 

poder explorar jocs sobre un rellotge de sorra o una 

bola del món, un sorral....  

Però ja que són pressupostos participatius, perquè no 

donar veu als infants i que ells escullin quin parc 

volen? 

UBICACIÓ: Carrer Madrid, enfront Institut Escola Agustí Barberà 

PRESSUPOST APROXIMAT: 100.000 € 
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PROPOSTA 86. Ajuts als col·legis públics a 

adequar-se a la nova normalitat 
NO VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Proposta d'ajut als col·legis públics per adequar-se a  

la nova normalitat, en forma de material necessari per 

a formació online en cas de confinament, de 

infraestructura, faran falta més espais i equipaments 

per a mantenir les  distancies marcades pel procicat, 

de vetlladora pel menjador a alumnes en NE, faran 

falta més personal qualificat per al menjador escolar 

al tindre de respectar i limitar l'aforament, i sobretot 

vetlladora pe nens en NE. Reparació de 

infraestructura malmesa per deteriorament. 

UBICACIÓ:  

MOTIU DE NO VALIDACIÓ La proposta es divideix en dues, la 87 i la 88. 

 

PROPOSTA 87. Ajuts als col·legis públics a 

adequar-se a la nova normalitat 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Proposta d'ajut als col·legis públics per adequar-se a  

la nova normalitat. Farà falta més personal qualificat 

pel menjador escolar a l'haver de respectar i limitar 

l'aforament, i sobretot vetlladora per nens amb NEE. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 30.000 € 

OBSERVACIONS Inclou el cost de monitors de NEE 

 

PROPOSTA 88. Ajuts als col·legis públics a 

adequar-se a la nova normalitat 
VÀLIDA 

DESCRIPCIÓ: Proposta d'ajut als col·legis públics per adequar-se a  

la nova normalitat. Reparació d'infraestructura 

malmesa pel deteriorament. 

UBICACIÓ:  

PRESSUPOST APROXIMAT: 120.000 € 

OBSERVACIONS Inclou el cost de manteniment d'infraestructures 

 


