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Pressupostos participatius Cambrils 2018. 
DOCUMENT DE PROPOSTES CIUTADANES VÀLIDES  

 
 
 
 
 

PROPOSTES VÀLIDES QUE ES PRIORITZARAN AL TALLER PARTICIPATIU 
TOP10!  

 

De totes les propostes rebudes, les que es presenten a 
continuació són viables tècnicament i econòmica, són legals i 
no contradiuen els plans municipals aprovats, fan referència 
al capítol d’inversions, no són ajuts i subvencions a entitats 
i/o col·lectius, i cap d’elles supera els 100.000€ (és a dir, 
compleixen totes les normes del procés). 

Aquestes propostes seran prioritzades al taller TOP 10! que 
es realitzarà el proper dimecres dia 19 de setembre a les 
19:00h al Centre cultural. Els ciutadans que hi assisteixin 
escolliran els 10 projectes que passaran a la fase final de 
votació.  

Posteriorment (durant el mes de novembre- desembre) 
s’obrirà el període de votació final, on totes les persones de 
16 anys i més empadronades al municipi podran votar i 
decidir quines de les 10 propostes finalistes s’acaben duent a 
terme. 
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1.- Places, parcs, zones verdes i entorn natural (pàg. 3) 

2.- Via pública i mobiliari urbà (pàg. 7) 

3.- Smart City, noves tecnologies, ciutat sostenible i comunicació (pàg. 9) 

4.- Equipaments i instal·lacions esportives, socials, lúdiques, turístiques i 
sanitàries (pàg. 11) 
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1.- PLACES, PARCS, ZONES VERDES,  I ENTORN NATURAL  
 
 

1 A.- ÀREA D’ESBARJO PER A GOSSOS 
Descripció Construcció d’un espai de socialització per a gossos a la zona 

de Vilafortuny. S’instal·laria una tanca perimetral, bancs, jocs, 
una font, papereres, es plantarien arbres per fer ombra i es 
col·locaria il·luminació. 

Categoria € PETITA 
NOTA En breu es posarà en funcionament una zona d’esbarjo per a 

gossos de 700m2 amb tanca, jocs, font, etc. a sobre l’estació del 
tren de l’AVE, entre el camí de Mont-roig i la Riera d’Alforja. 

Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 10 propostes 
(40, 12.3, 15, 98.2, 179.2, 3.2, 42.2, 52, 173.2 i la 214) 

 
 

1 B.- MILLORES DE SEGURETAT AL PARC INFANTIL DE LA 
PLAÇA DE LA PALMERA 

Descripció Instal·lació d’una tanca perimetral a l’àrea de jocs infantils de la 
plaça situada a l’Avinguda Adelaida amb Passatge n 8, i 
col·locació d’elements per reduir la velocitat dels cotxes abans 
del pas de vianants que hi ha a la sortida del pont de la riera. 

Categoria € PETITA 
 
 

1 C.- NOU PARC INFANTIL A LA ZONA VERDA DE LA BÒBILA 
Descripció Instal·lació de jocs infantils i col·locació de mobiliari urbà (bancs, 

papereres, etc.) a la zona verda que hi ha al costat de l’escola la 
Bòbila. També s’hi plantarien arbres per fer ombra. 

Categoria € GRAN 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 3 propostes 

(84, 157 i 58) 
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1 D.- AMPLIACIÓ DE LES ÀREES DE JOCS INFANTILS DELS 

PARCS DEL PINARET I EL PESCADOR 
Descripció S’incrementarien el nombre de jocs infantils (fonamentalment al 

Pinaret) diversificant aquest mobiliari per a diferents edats i 
incorporant elements integradors per tal de fer-los accessibles i 
adaptats. 

Categoria € GRAN 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 5 propostes 

(31, 4, 174, 152 I 213) 
 

 
1 E.- LONA OMBREJADORA AL PARC DE LA CONCÒRDIA 

Descripció Instal·lació d’una tela ombrejadora a la zona de jocs del parc 
Categoria € PETITA 
 
 

1 F.- MILLORES DEL PARC INFANTIL DE LA PLAÇA DE LA 
CREU DE LA MISSIÓ 

Descripció Millora del sòl (àrid) de la superfície dels jocs i instal·lació de 
cartells cívics (sobre com procedir amb els excrements dels 
gossos) 

Categoria € MICRO-PETITA 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 2 propostes 

(123 I 125) 
 
 

1 G.- MILLORES AL PARC MAS CLARIANA 
Descripció Instal·lació de nous jocs infantils i millora i ampliació  del 

mobiliari urbà (bancs, papereres, taules, etc.) i dels espais 
esportius (instal·lació de taules de ping-pong, etc.) 
Estem parlant de la zona verda ubicada entre l’Avinguda la 
Mussara i l’Avinguda Mas Clariana 

Categoria € GRAN 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 4 propostes 

(98.1, 18, 76 i 96) 
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1 H.- MILLORA DEL PINAR DE L’AVINGUDA MAS CLARIANA 

Descripció Renovació de la zona de jocs infantils i col·locació de taules de 
pícnic 

Categoria € PETITA 
NOTA Cal tenir en compte que en aquesta zona hi ha molts ocells i 

excrements dels mateixos. Per tant els jocs infantils i les taules 
es podrien instal·lar a la zona verda que hi ha entre el castell de 
Tona i el vial de Cavet 

 
 

1 I.- MILLORA DE LA ZONA VERDA DE CARRER RIU ANOIA 
Descripció Instal·lar una tanca perimetral a la zona de jocs infantils, 

col·locar bancs i papereres i fer una zona de petanca 
Categoria € PETITA 
 
 

1 J.-  MILLORES A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 
Descripció Instal·lació de mobiliari urbà (bancs, papereres, etc.), creació de 

zones d’ombra així com d’espais i zones lúdiques i de joc 
Categoria € GRAN 
 
 

1 K.- ESCULTURA A LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 
Descripció Adquirir i instal·lar una escultura/monument que sigui un símbol 

identificatiu/emblemàtic/distintiu del municipi  
Categoria € GRAN 

 
 

4 L.- RELLOTGE A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT 
Descripció Adquisició i instal·lació d’un rellotge a la façana de l’ajuntament 

adaptat a l’estil arquitectònic de l’edifici  
Categoria € MITJANA 
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1 M.- ZONA DE PÍCNIC/ESPAI DE LLEURE A LA PINEDA DE 
DAVANT DEL SET CAMBRILS 

Descripció Adquisició i instal·lació de taules de pícnic i mobiliari urbà per 
habilitar una zona de lleure i esbarjo a l’aire lliure a la pineda de 
davant del Set Cambrils  

Categoria € MICRO 

 

1 N.- ARBRES A LA ZONA ESPORTIVA I VOLTANTS 
Descripció Adquisició i plantació d’arbres tant a la zona esportiva com als 

voltants de la mateixa 
Categoria € GRAN 

 

1 O.- HABILITAR COM ESPAI VERD LA ZONA QUE HI HA 
DARRERA DEL CARRER DOCTOR PASCUAL CONTIGUA AL 

BARRANC VERGE DEL CAMÍ  
Descripció Enjardinar-la i instal·lar-hi mobiliari urbà (bancs, papereres, etc.) 
Categoria € PETITA 
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2.- VIA PÚBLICA I MOBILIARI URBÀ 
 
 

2 A.- NOVA PASSERA DE VIANANTS A LA RIERA 
Descripció Construcció d’una nova passera per a vianants a la riera 

d’Alforja 
Categoria € GRAN 
 
 

2 B.- ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DEL PAS A NIVELL ENTRE 
ELS BARRIS EIXAMPLE POBLE I HORTA DE SANTA MARIA 

Descripció Pavimentació i instal·lació d’enllumenat 
Categoria € GRAN 
 
 

2 C.- RENOVACIÓ DE LES FUSTES MALMESES DEL TERRA 
DEL PASSEIG MARÍTIM DE PONENT 

Descripció Substitució de les fustes del terra dels trams més malmesos del 
passeig de ponent 

Categoria € GRAN 
 
 

2 D.- ARRANJAMENT DE LA VORERA DEL CARRER 
ARISTIDES MALLOL AMB AVINGUDA VILAFORTUNY 

Descripció Arranjament i reparació de la vorera. També s’hi col·locarien  
papereres 

Categoria € MITJANA 
 
 

2 E.- MILLORAR EL CARRER BARQUES  
Descripció Convertir el carrer Barques en un carrer de plataforma única (un 

sol nivell) i de prioritat invertida (prioritat per als vianants) 
Categoria € GRAN 
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2 F.- EMBELLIR ROTONDES  
Descripció Instal·lació d’elements singulars i Il·luminació de les rotondes de 

les vies principals del municipi per embellir l’estètica urbana 
(l’actuació es duria a terme en 10 rotondes aproximadament) 

Categoria € PETITA- MITJANA 
 

2 G.- ASFALTAR EL CARRER JOSEP SERRA DALMAU 
Descripció Asfaltar el carrer Josep Serra Dalmau amb l’amplada similar a 

l’asfaltat actual de l’Avinguda de l’Esport  
Categoria € GRAN 
 

2 H.-  NOU MOBILIARI URBÀ 
Descripció Adquisició i instal·lació de nou mobiliari urbà a zones 

estratègiques del municipi (les que s’identifiquin com a més 
prioritàries pels serveis tècnics): bancs amb reposa braços i 
respatller (còmodes i adequats per tothom i sobretot per a la 
gent gran), papereres amb cendrers, i papereres de diferents 
fraccions de reciclatge als equipaments municipals. 
També s’instal·larien 2 o 3 fonts al passeig marítim 

Categoria € PETITA- MITJANA 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 5 propostes 

(165, 163, 182, 101 i 231) 
NOTA Part d’aquesta proposta es va realitzar de forma col·lectiva en 

un taller participatiu que tenia per objectiu construir propostes de 
poble de forma comunitària 

 
2 I.- TAULES DE PING-PONG  

Descripció Adquisició i instal·lació d’ aproximadament 10 taules de ping-
pong antibandàliques a diferents llocs estratègics del municipi 

Categoria € PETITA 
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3.- SMART CITY, NOVES TECNOLOGIES, CIUTAT 

SOSTENIBLE I COMUNICACIÓ  
 

3 A.- CREACIÓ DE ZONES DE REPRODUCCIÓ MARINES 
Descripció Utilitzar biòtops (instal·lació marina que proporciona als peixos 

un lloc agradable de vida i reproducció) per tal de crear zones 
tranquil·les i d’aparellament per als peixos, així com disposar 
d’espais privilegiats per fer immersió i observar la fauna marina 
(cosa que podria esdevenir i potenciar-se com atractiu turístic). 
Aquestes instal·lacions s’ubicarien sota el mar, aprofitant els 
morts tradicionals de les boies, en uns 10 punts de la zona de la 
posidònia. 

Categoria € GRAN 

 
3 B.- INSTAL·LACIÓ D’ SMARTFLOWERS AL PARC DEL 

PINARET PER A UN CAMBRILS AUTOSOSTENIBLE 
Descripció Adquisició i Instal·lació d’entre 2 i 3 unitats d’smartflowers: 

panells solars intel·ligents en forma de girasol (segueixen el sol) 
capaços de generar un 40% més d’electricitat que les plaques 
solars tradicionals. S’ubicarien al parc del Pinaret, tot i que no es 
descarten altres localitzacions segons criteris i característiques 
tècniques  

Categoria € MITJANA 

 
3 C.- PANELLS SOLARS D’ALTA EFICIÈNCIA ALS EDIFICIS 

MUNICIPALS 
Descripció Adquirir i instal·lar panells solars per reduir el consum energètic 

d’edificis públics i apostar per energies netes i sostenibles. Es 
col·locarien a les teulades de Ajuntament i/o de l’Ateneu 

Categoria € GRAN 

 
3 D.- BANCS SOLARS AMB CARREGADORS USB 

Descripció Adquisició i instal·lació d’uns 10 bancs solars (mobiliari urbà 
tecnològic) els quals disposarien de carregadors per alimentar 
aparells electrònics (mòbils, tauletes, ordinadors, etc). Es 
col·locarien el llocs estratègics del municipi 

Categoria € MICRO 
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3 E.- INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MÉS SOSTENIBLES  
Descripció Substitució de la lluminària actual de la piscina i d’una part del 

pavelló municipal per làmpades LED amb l’objectiu de millorar la 
il·luminació, reduir el consum energètic i generar menys 
emissions de CO2 

Categoria € GRAN 

 
3 F.- MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL 

PRINCIPAL 
Descripció Substitució de la lluminària actual del camp de futbol principal 

per làmpades LED amb l’objectiu de millorar la il·luminació, 
reduir el consum energètic i generar menys emissions de CO2 

Categoria € GRAN 

 
3 G.-  CENTRES CÍVICS OBERTS 24H 

Descripció Adequació de la infraestructura d’accessos a algunes de les 
sales dels centres cívics de les Basses i Vilafortuny (es valorarà 
la possibilitat de fer-ho extensiu en algun altre equipament 
municipal) mitjançant un sistema Smart de targetes d’accés.  
L’objectiu és permetre l’accés en les franges horàries que no hi 
ha consergeria per desenvolupar tasques d’estudi, treball i/o 
emprenedoria.  

Categoria € GRAN 

 
3 H.- AAPP D’INCIDÈNCIES 

Descripció Disseny i programació d’un aplicatiu per a tauletes i mòbils per 
tal que els ciutadans de Cambrils puguin comunicar incidències i 
propostes de millora a la via pública 

Categoria € MICRO 

 
3 I.- TÒTEMS INFORMATIUS ALS BARRIS 

Descripció Instal·lació de 10 plafons informatius (un a cada barri) per tal 
que s’hi pugui penjar tota la informació relativa a les activitats i 
esdeveniments que s’hi duen a terme. 

Categoria € MICRO 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 2 propostes (1 

i 65) 
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4.-  EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS 

ESPORTIVES, SOCIALS, LÚDIQUES, 
TURÍSTIQUES I SANITÀRIES  

 
 

4 A.- SKATEPARK 
Descripció Construcció d’un skatepark amb bowl (piscina per patinar) a la 

zona Mas Clariana 
Categoria € GRAN 
NOTA No es pot ubicar a la zona esportiva del passeig de les palmeres 

perquè el sòl no és de propietat municipal 
Comentari Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 3 propostes 

(19, 88 i 139) 
 
 

4 B.- PARC DE CAL·LISTÈNIA (street workout) 
Descripció Construcció i muntatge d’un parc de cal·listènia (equipament per 

practicar exercicis físics i gimnàstica a l’aire lliure utilitzant el 
propi pes corporal). S’instal·laria en alguna zona verda propera 
a la platja 

Categoria € MITJANA 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 2 propostes 

(99 i 32) 
 
 

4 C.- PISTA DE PÀDEL AL COSTAT DEL CENTRE CÍVIC 
VILAFORTUNY 

Descripció Adequació del terreny i construcció d’una pista de pàdel pública 
d’accés lliure  al costat del centre cívic de Vilafortuny 

Categoria € GRAN 
 
 

4 D.- PISTA POLIESPORTIVA A L’AIRE LLIURE 
Descripció Pista poliesportiva pública d’accés lliure a la zona dels voltants 

del pavelló (per practicar-hi bàsquet, futbol sala, handbol, etc.).  
Categoria € GRAN 
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4 E.- CISTELLES I PORTERIES ANTIBANDÀLIQUES 
Descripció Adquisició i instal·lació de porteries i cistelles antibandàliques 

per col·locar-les a diferents espais públics per a la pràctica de 
l’esport a l’aire lliure (incloses les platges) 

Categoria € PETITA 
 
 

4 F.- HABILITAR UNA NOVA SALA DE FITNESS AL PALAU 
D’ESPORTS I MILLORAR L’EXISTENT  

Descripció Fer una nova sala de fitness al Palau d’Esports al costat de 
l’actual. S’instal·laria paviment adequat, així com megafonia i 
climatització. També s’equiparia amb el material necessari per a 
la pràctica esportiva. 
De la mateixa manera es farien millores a la sala de fitness 
actual. 

Categoria € GRAN 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 3 propostes 

(171, 145 i 246) 
 
 

4 G.- MILLORES AL PALAU D’ESPORTS 
Descripció Millora del sistema de la temperatura de l’aigua de les dutxes, 

millora del sistema de ventilació (temperatura de l’aire i reducció 
de la humitat), i adquisició i instal·lació de noves taquilles als 
vestidors 

Categoria € GRAN 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 3 propostes 

(246 i 147.1) 
NOTA No és possible tornar a posar en funcionament els jacuzzi ja que 

caldria fer-los de nou i la inversió seria superior als 100.000€ 
 

4 H.- ADQUIRIR UN NOU LLAGUT 
Descripció Comprar una embarcació de rem per a la recuperació de les 

tradicions marineres 
Categoria € PETITA 
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4 I.-  MÒDULS PREFABRICATS AL BARRI DEL REGERAL 
(zona del Set Cambrils) 

Descripció Adquisició i instal·lació de 3 mòduls prefabricats al barri del 
Regueral amb l’objectiu que esdevinguin un espai de cohesió i 
dinamització veïnal per fer-hi reunions d’associacions i altres 
activitats i esdeveniments relacionats amb el barri. Els mòduls 
estarien dotats dels subministraments bàsics (electricitat, agua i 
desaigües).   

Categoria € PETITA 
 

4 J.- PÀRQUING D’AUTOCARAVANES AMB AVITUALLAMENT 
Descripció Fer un PK d’autocaravanes  amb serveis d’avituallament (aigua, 

electricitat i buidat d’aigües grises). La ubicació s’acabaria de 
definir segons criteris tècnics i disponibilitat de sòl municipal 

Categoria € MITJANA 
NOTA Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 2 propostes 

(16 i 190) 
 
 

4 K.- INSTAL·LACIÓ PERMANENT DE 3 WC QUÍMICS AL 
LLARG DEL LITORAL CAMBRILENC 

Descripció Instal·lació de 3 WC químics durant tot l’any a: 
• La platja del Regueral,  
• La platja de Cavet  
• La platja de Vilafortuny  

Categoria € PETITA 
Comentari Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 6 propostes 

(202, 74, 169, 252, 253 i 255) 
NOTA A la platja de la Llosa ja n’hi ha un de permanent tot l’any des de 

l’any passat. 
També cal advertir que aquest any s’han ampliat els serveis de 
WC químics temporals durant 3 mesos més. 
Finalment, i a també a títol informatiu, cal saber que totes les 
guinguetes estan obligades a tenir un WC, que en el 90% dels 
casos són d’ús públic i gratuït 
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4 L.- ESPAI DE JOC OBERT PER A FAMÍLIES  
Descripció Adequació d’una sala en un equipament municipal de la ciutat 

(Centre Cultural, Casal de la Gent Gran, xarxa de Centres 
Cívics, Centre Alba o algun altre equipament de titularitat 
municipal)   per tal d’equipar-la amb jocs i joguines per infants i 
convertir-la en un lloc de trobada perquè les famílies amb 
mainada de fins a 5 anys disposin d’un espai per poder jugar, 
aprendre, experimentar, descobrir i relacionar-se  

Categoria € MICRO 
Comentaris Sota aquest títol i descripció fusionem un total de 4 propostes 

(103, 105, 254 i 154) 
 
 
 


