
PROPOSTA N. 1 (ref. 40)

Distribuir els llums exteriors 
del Centre Cultural.
 

Més enllumenat per la zona 
exterior del Centre Cultural.

Exterior del Centre Cultural.
20.000 €
Canvi de l’enllumenat 
exterior del Centre Cultural.



PROPOSTA N. 2 (ref. 111)

Arranjament de la vorera 
dels blocs Muñoz. 

Arranjament de la vorera dels 
blocs Muñoz i neteja de les males 
herbes de la vorera.

Blocs Muñoz - Carrer Mestral.
15.000 €
Arranjament del tram de 
la vorera que falta al carrer 
Mestral.



PROPOSTA N. 3 (ref. 114)

Millores al carrer Progrés.

Condicionament de les voreres 
del carrer Progrés.

Carrer Progrés.
70.000 €
Arranjament de les voreres 
del carrer Progrés.



PROPOSTA N. 4 (ref. 134)

Millores al barri dels 
Pisos Clols.

Canviar la il·luminació del barri. 
Asfaltat del carrer i canviar 
contenidors.

Barri Pisos Clols.
61.250 €
Canvi d’il·luminació, asfaltat i 
renovar els contenidors.



PROPOSTA N. 5 (ref. 207)

Millora de la il·luminació de 
Mas Clariana.

Millorar la il·luminació de 
l’accés al barri de Mas Clariana 
per la carretera d’Alcover.

Mas Clariana.
210.000 €
Canvi enllumenat.



PROPOSTA N. 6 (ref. 207b)

Millora de la il·luminació 
del barri de Santa 
Magdalena.

Millorar la il·luminació del 
barri de Santa Magdalena.

Barri de Santa Magdalena.
140.000€
Canvi enllumenat.



PROPOSTA N. 7 (ref. 207c)

Millora de la il·luminació 
del barri de les Comarques.

Millorar la il·luminació del 
barri de les Comarques.

Barri de les Comarques.
160.000€
Canvi enllumenat.



PROPOSTA N. 8 (ref. 207d)

Millora de la il·luminació 
del barri Bon Sol.

Millorar la il·luminació del 
barri Bon Sol.

Barri Bon Sol.
150.000€
Canvi enllumenat.



PROPOSTA N. 9 (ref. 211)

Reformar el passeig de 
l’Estació.

Reformar el passeig de l’Estació. 
Arranjar les voreres i fer-lo 
accessible per a minusvàlids.

Passeig de l’Estació.
150.000 €
Arranjament voreres 
i supressió barreres 
arquitectòniques.



PROPOSTA N. 10 (ref. 216)

Canviar l’enllumenat 
del carrer Violeta.

Instal·lació de LEDS al carrer 
Violeta. Aquest carrer té molta 
circulació i a la nit queda molt 
fosc. Amb LEDS estalviaríem 
energia.

Carrer Violeta.
12.000 €
Canvi de l’enllumenat del 
carrer Violeta.



PROPOSTA N. 11 (ref. 224)

Arranjar el terreny de l’antic 
Institut Serra de Miramar.

Arranjar el terreny de l’antic 
Institut Serra de Miramar. 
Adaptar-lo com a mirador, zona 
per a que els infants puguin jugar 
i per a la gent gran.

Carretera del Pla de Santa 
Maria.
100.000 €
Arranjar el terreny i adequar 
una zona de jocs per a nens 
i nenes i una zona per a la 
gent gran.



PROPOSTA N. 12 (ref. 50)

Posar més papereres 
al carrer Dos de Vuit.

Posar més papereres al carrer 
Dos de Vuit.

Carrer Dos de Vuit.
2.000 €
Incorporar a la zona més 
papereres del mateix model 
que hi ha a l’entorn.



PROPOSTA N. 13 (ref. 115)

Millores a la partida 
de Baiona.

És urgent arranjar el camí 
d’accés, ple de bonys. S’hauria 
d’asfaltar el camí principal. 
Habilitar un espai per llençar 
escombraries i instal·lar 
enllumenat.

Partida Baiona.
55.000 €
Arranjament del camí 
de Baiona i camí dels 
Muntanyesos. Existeix 
projecte redactat.



PROPOSTA N. 14 (ref. 14)

Il·luminació de quatre passos 
de vianants mitjançant 
sensors.

En acostar-se els vianants, 
mitjançant sensors, s’il·luminen 
els passos de vianants i són 
fàcilment visibles per als 
conductors.

Passeig de l’Estació, 
carretera de Montblanc, 
carrer Anselm Clavé i 
avinguda del Fornàs.
45.000 €
Passos de vianants 
intel·ligents.



PROPOSTA N. 15 (ref. 65)

Carril bici al polígon.

Fer un carril bici per arribar 
al polígon. Del Fornàs fins al 
polígon. Així, utilitzaríem menys 
el cotxe. Pel voral de la vorera.

A l’alçada de l’Hotel Class 
pel carrer Artesans.
70.000 €
Estudi i pla urbanístic.



PROPOSTA N. 16 (ref. 81)

Senyalització horitzontal i 
vertical de tres rotondes del 
polígon.

Correcta senyalització, pintar i 
cuidar les rotondes del polígon: 
només hi ha un carrer senyalitzat 
correctament.

Dues rotondes del carrer 
Artesans i una al carrer  
Blanquers.
40.000 €



PROPOSTA N. 17 (ref. 92)

Punt de recàrrega ràpida per 
vehicles elèctrics.

Creació d’un punt de càrrega 
ràpida.

Plaça del Portal Nou.
50.000 €
Instal·lació d’una estació 
de recàrrega ràpida per a 
vehicles elèctrics.



PROPOSTA N. 18 (ref. 198)

Instal·lació d’un conjunt 
semafòric a la cruïlla del 
carrer Avenir amb el 
carrer del Tren.
Instal·lació d’un semàfor a la 
cruïlla del Carrer Avenir i del 
carrer del Tren per a evitar 
accidents.

Cruïlla del carrer Avenir i 
del carrer del Tren.
50.000 €
Semàfors sincronitzats per 
a una millor fluïdesa del 
trànsit.



PROPOSTA N. 19 (ref. 203)

Realització d’un pipican al 
barri de Mas Clariana o de 
les Comarques.

Realitzar un pipican al barri Mas 
Clariana o de les Comarques, ja que 
falta un equipament com aquest a 
la zona sud. És necessari que estigui 
tancat i disposi de llum i aigua.

Zona sud (Mas Clariana o
Les Comarques). 25.000 €
Realització d’un pipican 
amb tanca de fusta, font, 
arbres i llum.



PROPOSTA N. 20 (ref. 39)

Pintar i tancar la piràmide 
del davant del Centre 
Cultural.

Pintar i tancar la piràmide de 
davant del Centre Cultural pels 
nens i deixar-la neta. 
Pavimentat per als gossos.

Davant del Centre Cultural.
46.500 €
Pintar, tancar i pavimentar 
l’espai de la zona de la 
piràmide que hi ha davant 
del Centre Cultural.



PROPOSTA N. 21 (ref. 61)

Renovació del parc infantil 
dels habitatges de la Colla 
Vella.

Renovació dels parc infantil del 
mig i un petit tancat que serveixi 
de protecció per tal que els nens 
no puguin sortir al carrer pel 
possible perill amb els vehicles.

Habitatges Colla Vella.
20.000 €
Renovació parc infantil: 
jocs, terra de seguretat, 
tancament i terra de 
protecció.



PROPOSTA N. 22 (ref. 99)

Arreglar el parc dels Pins al 
barri de la Xamora.

Arreglar el Parc dels Pins a la 
Xamora.

Barri de la Xamora.
15.000 €
Jocs, terra de seguretat i 
tancament.



PROPOSTA N. 23 (ref. 156)

Canvi de mobiliari al parc 
de la zona nou Miramar.

Canvi de mobiliari al parc de 
la zona nou Miramar (parc a la 
zona de la baixada del col·legi 
Eladi Homs). Mobiliari antic de 
fusta amb estelles que els nens 
es claven. Fa anys que no es 
renova.

Urbanització Nou Miramar.
35.000 €
Canvi de tot el mobiliari.



PROPOSTA N. 24 (ref. 161)

Renovar el parc infantil 
del barri del Fornàs.

Instal·lar nous jocs al parc 
infantil de la zona del Fornàs, 
com el del Vilar.

Barri Fornàs.
50.000 €
Jocs nous similars a zona 
Vilar, jocs per grans estil 
tirolina, jocs de fusta, etc.



PROPOSTA N. 25 (ref. 196)

Ampliació del parc infantil 
del Pont d’en Cabré.

Ampliar el parc infantil 
del Pont d’en Cabré amb 
gronxadors, canviar el tobogan 
i dotar-lo d’una superfície de 
cautxú per evitar danys als 
infants que hi juguen.

Pont d’en Cabré.
20.000 €
Terra de seguretat + jocs.



PROPOSTA N. 26 (ref. 197)

Creació de més zones verdes.

Creació de més zones verdes 
amb arbres, i no arbustos. Llocs: 
on hi havia l’Institut Serra de 
Miramar, a la plaça del Quarter, 
etc.

Institut Serra de Miramar, 
plaça del Quarter, etc.
70.000 €
Millora de l’arbrat per a 
incrementar la superfície 
d’ombra. 



PROPOSTA N. 27
Renovació de la zona de 
jocs de la plaça passeig de 
l’Estació-Galofré Ollé.

Reforma de l’espai de 
jocs infantils, ampliació 
i reconversió d’una zona 
de joc per a infants de 0-3 
anys.

Zona de jocs de la plaça 
entre el passeig de 
l’Estació i el carrer Galofré 
Oller.
40.000 €



PROPOSTA N. 28 (ref. 6)

Millora de l’enllumenat de 
l’estadi del Vilar i de les 
oficines. 

L’enllumenat és insuficient per 
jugar-hi de nit i les dependències 
de les oficines han quedat 
petites, ja que hi conviuen 4 
entitats.

Estadi del Vilar.
180.000 €
Canvi enllumenat camp de 
futbol del Vilar i construir i  
adequar les oficines.



PROPOSTA N. 29 (ref. 122)

Millorar la pista poliesportiva 
dels Pisos de Clols.

Millorar la pista poliesportiva 
del barri (tanques, porteries i 
asfaltatge).

Pisos Clols.
50.000 €
Asfaltat, millora de les 
tanques i de les porteries.



PROPOSTA N. 30 (ref. 225)

Compra de carpes per a les 
entitats.

Comprar carpes perquè les 
entitats puguin fer-les servir. 
Les que té l’Ajuntament no són 
suficients i la majoria estan 
malmeses.

18.100 €
Adquisició de 10 carpes de 
3x3 amb sostre i parets de 
polièster impermeable i 
ignífug.



PROPOSTA N. 31 (ref. 200)

Reformar el local social de 
l’AAVV dels habitatges de 
la Colla Vella.
Reformar el local social de 
l’AAVV de la Colla Vella. Instal·lar 
una rampa per accedir al seu 
interior per a persones amb 
mobilitat reduïda, pintar-lo i 
obrir les activitats a tot el públic 
interessat.

Habitatges Colla Vella.
14.000 €
Fer accessible el local 
obrint una porta lateral per 
evitar les rampes i garantir 
l’accessibilitat al local.



PROPOSTA N. 32 (ref. 17)

Millores als vestidors
de camp de futbol del Vilar.

Arranjament dels vestidors 
del Vilar: dos vestidors, 
el de l’arbitratge i el del 
fisioterapeuta. 

Instal·lacions del Vilar.
96.000 €
Arranjament dels vestidors del 
Vilar.



PROPOSTA N. 33 (ref. 18)

Grades pavelló hoquei.

Els nostres fills passen moltes 
hores entrenant durant la 
setmana i, el cap de setmana, 
fan partits. Les famílies passem 
moltes hores al pavelló i les 
grades que hi ha són incòmodes 
i estan trencades.

Pavelló hoquei.
120.000 €
Canvi de les grades 
existents per unes altres, 
mentre no es faci la 
reforma integral.



PROPOSTA N. 34 (ref. 140)

Ampliació i millora dels 
túnels del refugi antiaeri 
de la Plaça del Blat. 
Amb l’ampliació de les galeries del 
refugi antiaeri es millora un dels 
principals espais turístics de la ciutat. 
Proposo continuar excavant els túnels 
direcció al carrer Major i a l’església 
de Sant Joan, per tal de reforçar i 
continuar millorant la ruta turística 
d’espais amagats sota terra.

Subsòl de la plaça del Blat.
34.000 €
Buidatge de les galeries. 
Adequació de les instal·lacions 
lumíniques. Implantació d’una 
bomba d’aigua. Sobreposició del 
paviment tipus relliga metàl·lica o 
equivalent. Museïtzació.



PROPOSTA N. 35 (ref. 139)

Millora de la sala de ‘fitness’ 
del centre esportiu.
Millora integral de la sala de 
«fitness» del centre esportiu 
amb ampliació de l’espai. 
Recanvi d’algunes màquines 
que ja estan velles i també 
millora del servei instal·lant 
alguna màquina nova.

Sala de Fitness de l’IEM 
Fornàs.
64.783€
Renovació de part de la 
maquinària existent i, si 
cal, adquirir nou material.



PROPOSTA N. 36 (ref. 28)

Equipament per a hospital
de campanya.
Ens equipem per les 
Emergències a Valls.
Materials amb la finalitat de 
poder dotar el remolc per fer 
front a qualsevol emergència 
per la qual siguem requerits.

Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil Valls
7.000€
Material per a hospital de 
campanya, per al remolc 
d’emergències.


