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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

2 Parc de la estació

Proposo millorar la lluminària del parc i arribar amb un acord amb 

Renfe (crec que té la titularitat) per tirar a terra el mur que tapa tota 

visibilitat i nomes genera brutícia i deixadesa al poble. Ja ficats per la 

millora, prohibiria l'accés a gossos (ja que tenen pipicans pròxims) i 

ficaria/milloraria els “columpis” que ja hi han.

70.000 € Unides 2, 54, 55 i 65
Arranjament del parc 

de l'estació.

54

Arreglar el parque de la 

estación para hacer 

aparcamientos

Dejar un trozo del parque para perros pero q esté cerrada y no 

supongan un peligro para la gente q pasa por la calle y en el otro trozo 

de parque hacer una rambla o algo y que se puedan aparcar los 

coches ya q la gente tiene q aparcar en los pasos de cebra porq es 

imposible encontrar aparcamiento muchas veces

Unides 2, 54, 55 i 65

55
Espai verd a l'estació i espai 

jove

Arreglar la zona del parc de l'estació amb espai per a gossos gran, 

que comuniqui amb el parc del cap. ( A ser possiible estudiar una 

proposta com arreglar l'edifici de l'estació)

Unides 2, 54, 55 i 65

65

Arranjament i 

acondicionament del Parc 

de l'Estació

Es tracta d'una actuació ambiciosa i certera d'arranjament del Parc de 

l'Estació. Un espai que amaga la història passada del poble i que fa dècades 

que tan sols concentra veïns que passegen les seves mascotes i joves que hi 

fan vida. Sembla que quan acaba la Rambla acaba el poble. Cal, dit això, 

transformar l'espai per fer-lo accessible, agradable i atractiu. Ja sigui 

convertint la zona en un parc condicionat com, especialment, aprofitant la 

seva mida per a obrir-lo (tallar arbres) i convertir-lo en un espai on es puguin 

fer activitats pel PrimaverArt o la Festa Major, o on simplement els veïns 

d'aquella zona hi puguin jugar durant les tardes. 

És evident que la reforma de l'edifici de l'Estació requeriria una inversió 

addicional. Però aquesta proposta fa referència a la resta de l'espai, que es 

pot condicionar fent cas a les propostes o idees que proposi la ciutadania. 

Unides 2, 54, 55 i 65
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST OBSERVACIONS AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

4 Voreres poble

Invito al responsable d'urbanisme a donar-se una volta pel poble amb un 

cotxet per bebès, arribar al pas de zebra i haver de fer meravelles per 

baixar de la cera i creuar el pas, per a quan ceres adaptades, ja no sol per 

cotxets sinó també per minusvàlids??????

70.000 €

Unides 4, 8, 14, 37, 41, 52.     

Fins exhaurir partida. Si queda 

en 2a opció d'una proposta 

inferior a 70.000€, es pot 

executar parcialment.

Arranjament de 

voreres.

8

Adecuacio de les voreres a 

persones discapacitades o 

carrets de nens

Fa uns mesos vaig trencar-me un peu i llavors vaig adonar-me de les 

dificultats q tenia al meu municipi per anar pel carrer. Crec q en aquest 

aspecte el municipi va molt per darrere de la majoria.

Resumint, jo adequaria les voreres per persones grans, persones amb 

mobilitat reduïda, amb cadira de rodes i dones amb carret de nen, puguin 

desenvolupar se correctament i de manera segura pel poble.

Unides 4, 8, 14, 37, 41, 52

14 Mobilitat

Els desnivells dels passos de vianants no van en concordança, és a dir, 

tenim el desnivell (pels cotxets, els infants, persones amb mobilitat 

reduïda, gent gran...) que no lliguen amb el pas de vianants. Els quals si 

no poden baixar esglaó no poden passar pel pas de vianants. I estaria bé 

que aquests desnivells fossin d'un altra color, no el color de la vorera, per 

facilitar la seva visualització, per a persones amb dificultats visuals.

Unides 4, 8, 14, 37, 41, 52

37 millora voreres Arreglar les voreres malmeses Unides 4, 8, 14, 37, 41, 52

41

Arranjament de voreres i 

supressió de barreres 

arquitectòniques

Arranjament de voreres, supressió de barreres arquitectòniques i eliminar 

els desnivells existents per tal de millorar la mobilitat de persones amb 

discapacitat, cotxets de nens i gent gran. Sobretot les voreres que són 

estretes i fins i tot hi ha algunes que tenen un fanal enmig i fan que es 

tingui que accedir a la carretera per tal de poder passar. Revisar els 

desnivells de les voreres ja que hi ha alguns que no estan al mateix nivell 

que els carrers i per tant quan es duu una cadira de rodes o un cotxet s'ha 

de fer un sobreesforç per poder accedir-hi.

Unides 4, 8, 14, 37, 41, 52

52 Arreglar voreres Repassar totes les voreres del poble Unides 4, 8, 14, 37, 41, 52
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

7 Biblioteca Més espai per els noves, més llibres, més ordinadors. 17.000 € Unides 7, 17 i 57

Dotació de nou 

material bibliogràfic 

per a la biblioteca 

municipal.

17

Espai de formació, 

biblioteca i ludoteca a l'Era 

del Castell.

Un poble que llegeix és un poble culte, savi. La biblioteca del nostre municipi 

ha quedat obsoleta i requereix d'un canvi d'ubicació, un espai ampli i atractiu 

que disposi de llum natural, on els més petits i també la gent gran s'hi senti a 

gust. Aquest espai es pot ubicar sota l'actual plaça de l'Era del Castell.

Una biblioteca del segle XXI com aquesta no només es limitaria al préstec de 

documents sinó a la dinamització de la vida social de la canalla (a través de 

contacontes, xerrades, espai de treball en grup amb connexió a internet pels 

adolescents...) i de formació pels adults i la gent gran.

Unides 7, 17 i 57

57 Biblioteca

Ubicació: Biblioteca del Morell no pot estar més temps tancat un espai cultural 

i de treball.

Dotació de cubicles : Taules individuals amb separació física i  visual . 

Dotació d’ordinadors .

Wifi amb suficient cobertura.

Subscripció a revistes culturals 

Estanteries per llibres al Bar de la llar d’avis per convertir aquest lloc en un 

altre  espai per la lectura i compartir i aprofitar el material de lectura de la 

Biblioteca.

Unides 7, 17 i 57
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

9
Rehabilitació granja dels 

frares

Tirar a terra les parets sense importancia historica i deixar els elements que si 

la tenen. Ficar cartells informatins i vallarho be. I el mes inportant mantenirlo
70.000 € Unides 9, 61 i 73

Actuació de 

recuperació parcial 

del conjunt històric 

de la Granja del 

Codony.

61
Revitalitzem la granja dels 

frares

Proposta: fer de la Granja dels Frares un espai de lleure pels habitants del 

Morell i qui vulgui conèixer el patrimoni del nostre poble. 

Crear una zona de pícnic amb taules, cadires, contenidors de reciclatge, 

espais per al lleure dels infants i serveis públics.

Complementar aquesta zona de pícnic amb una zona d’autocaravanes 

regulada que pugui ser explotada municipalment. El lleure amb autocaravana 

és un lleure d’alt poder adquisitiu que repercuteix directament en els municipis 

que les acullen (comerços, restauració, oci,...) Cal veure models de pobles 

propers com la Selva del Camp, Alcover,...

Unides 9, 61 i 73

73
Remodelació de la Granja 

dels Frares.

Restaurar i conservar (que no reconstruir) les edificacions que hi queden per 

tal que no es deteriorin més i explicació de la història dels nostres 

avantpassats a través de rètols informatius. A més, instal·lar nous lavabos 

públics (que es netegin per part de la brigada cada x temps), fonts, 

barbacoes, taules i bancs però a la banda on es feia el sopar, per tal de tenir 

les dues zones separades.

Unides 9, 61 i 73
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

11
Plantar arbres per a tenir 

ombra i millorar el carrer

Plantar arbres frondosos i de creixement ràpid (que no precisin de gaire manteniment 

ni podes dràstiques), similars als de l'avinguda dels Països Catalans, entre 

l'enllumenat, un cada 15-20 metres. Donaria vida al carrer, ombra i a més, dissimularia 

els murs de l'institut (i si es fan prou alts, també farien ombra al pati de l'institut).

40.000 €
Unides 11, 21, 22, 49 i 

67

Replantació i 

substitució d'arbrat.

21
Reforestació de l'Avinguda 

Tarragona.

Substitució de tot l'arbrat viari de l'Avinguda Tarragona (o el que permeti el 

pressupost) per unes espècies adequades al lloc i capaces de proporcionar tots els 

beneficis del que són possibles al municipi i els seus habitants. Això inclou el 

replantejament dels espais de plantació, adequant-los segons criteris biològics i 

mecànics seguint les directrius del Urban Forestry. 

Més informació al document adjunt.

Unides 11, 21, 22, 49 i 

67

22
Pla Director dels Espais Verds 

del Morell

El més important per a la correcta gestió dels espais verds del municipi és la creació 

d'un Pla Director a càrrec de personal competent i professional en la matèria (biòlegs, 

paisatgistes, arquitectes...). Això assegura l'obtenció de nous coneixements als 

tècnics gestors dels ajuntaments i un marc d'accions a dur a terme de compliment per 

tots els equips de govern successors. També assegura una gran quantitat de 

beneficis, tant econòmics pel consistori, com d'habitabilitat i salut pels habitants del 

poble. 

Més informació al document adjunt.

Unides 11, 21, 22, 49 i 

67

49 Endresar la natura
En general quan vas pel poble et trobes voreres que estan en mal estat, arbres que 

estan mig morts o  rames que estan tan baixes que et raspallen el cap quan passes.

Unides 11, 21, 22, 49 i 

67

67

Creació de zones verdes i 

zones d'ombra al municipi del 

morell

Creació de zones verdes i zones d'ombra al municipi del morell

creació d'un bosc urbà amb herba, arbrat i vegetació baixa, que vagi creant una zona 

verda, d'ombra, amb caminets per circular en bici, patinet, caminant, etc. Ubicació: al 

parc inacabat del pp2 moreretes, limitat pels carrers Montserrat Roig i Mossèn Mañé. 

Replantació de l'arbrat mort als parcs infantils. En una altra fase: creació i 

enjardinament de la zona verda entre el pavelló esportiu i la fàbrica Izaguirre.

Unides 11, 21, 22, 49 i 

67
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

18 Badén

Propongo que coloquemos un badén en la calle avenida Tarragona a la altura 

del hotel morell y la sala, ya que con el afluente tráfico que tenemos 

muchísimas veces los  vehículos van a una velocidad superior a lo permitido. 

Gracias

15.000 € Unides 18, 24 i 29

Instal·lació de 

bandes rugoses o 

reductors de 

velocitat per a 

vehicles.

24 Resaltos en las calles

Sugerimos la colocación de resaltos en las calles para evitar las altas 

velocidades a las que circulan algunos vehículos, sobre todo cerca de 

parques y jardines, colegios y zonas muy transitadas.

Unides 18, 24 i 29

29 Bandes sonores Col·locació en tots els carrers de més trànsit del municipi Unides 18, 24 i 29
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

20 Millora parcs infantils

Fer un millor manteniment dels parcs infantils, prohibint si cal l'accés per la nit 

per evitar actes incívics (per exemple: l'actual parc de la placa de l'estatut té 

un gronxador gran en pèssim estat) i habilitar zones d'ombra.

30.000 €
Unides 20, 46, 51 i 

60

Millora del mobiliari i 

delimitació amb 

tanca dels parcs 

infantils del 

municipi.

46
Tancament de parcs 

infantils per les nits

Ficar tanques el parc situat a la Plaça de l'Estatut per tal de que els nens no 

puguin córrer cap a la carretera, d'aquesta manera també es podrà tancar per 

les nits per evitar actes vandàlics, ja que es el parc infantil que més actes 

vandàlics pateix.

Unides 20, 46, 51 i 

60

51 Tancament parcs i pistes
Tancament dels parcs del poble ja que tindrem vigilants de seguretat per 

evitar destrosses i, botellons, crits i per una nit tranquila per tots.

Unides 20, 46, 51 i 

60

60 Parcs infantils

Millorar la seguretat amb una tanca perimetral per evitar entrada d’animals i 

que sigui un espai segur i net pels infants.

Utilitzar els parcs com una ampliació del patis de l’escola , per evitar 

aglomeracions i que hi puguin jugar i córrer amb més espai.

Manteniment i conservació .

Unides 20, 46, 51 i 

60
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

31 Civisme 
Càmeres. Col·locació de càmeres de videovigilància als llocs que aquest 

ajuntament cregui més conflictius. 
55.000 € Unides 31, 75 i 77

Instal·lació de 

càmeres de 

videovigilància en 

equipaments i espais 

municipals.

75

Implantació d'un sistema de 

càmeres de seguretat al 

municipi

Proposta 2, corresponent al capítol 6 del pressupost municipal.

Implantació d'un servei de càmeres de seguretat en els edificis i d'altres instal·lacions 

municipals on es consideri escaient, així com també en d'altres espais d'ús públic, 

com poden ser les places, els parcs i els jardins i, si s'escau, en alguns carrers, on es 

cregui convenient d'instal·lar-ne.

Finalitat: Poder garantir la seguretat ciutadana, i alhora realitzar la funció preventiva 

per tal d'evitar i/o minimitzar, en la mesura del possible, la comissió d'actes vandàlics i 

incívics, i de fets delictius, a més de facilitar la possible identificació dels autors en cas 

de produir-se alguna d'aquestes conductes i/o fets delictius, per tal de poder actuar en 

conseqüència i poder adoptar les mesures pertinents, siguin d'àmbit administratiu o 

penal, i poder responsabilitzar-ne als seus autors.

Unides 31, 75 i 77

77

Implantació d'un sistema de 

càmeres de vigilància i 

seguretat municipal

Proposta 2, corresponent al capítol 6 del pressupost municipal.

Implantació d'un servei de càmeres de seguretat en els edificis i d'altres instal·lacions 

municipals on es consideri escaient, així com també en d'altres espais d'ús públic, 

com poden ser les places, els parcs i els jardins i, si s'escau, en alguns carrers, on es 

cregui convenient d'instal·lar-ne.

Finalitat: Poder garantir la seguretat ciutadana, i alhora realitzar la funció preventiva 

per tal d'evitar i/o minimitzar, en la mesura del possible, la comissió d'actes vandàlics i 

incívics, i de fets delictius, a més de facilitar la possible identificació dels autors en cas 

de produir-se alguna d'aquestes conductes i/o fets delictius, per tal de poder actuar en 

conseqüència i poder adoptar les mesures pertinents, siguin d'àmbit administratiu o 

penal, i poder responsabilitzar-ne als seus autors.

Unides 31, 75 i 77
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

35 Aparcaments Dotar de zones d'aparcament la zona del casc antic 45.000 € Unides 35 i 70

Habilitació de noves 

zones d'aparcament 

al municipi.

70 Aparcaments

Els carrers dels nostre poble, especialment al nucli vell i al centre, estan cada 

vegada més plens de vehicles, fins el punt en que hi ha llocs on és difícil 

aparcar o on es deixen els cotxes sense cap ordre. No el mateix centre, però 

si als voltants hi ha varis solars buits que, amb una inversió mínima, es 

podrien habilitar com a aparcaments provisionals. El que ajudaria a tenir un 

poble més endreçat, inclòs es podria plantejar l’ampliació de voreres en 

algunes zones. Malgrat que comportes alguna compensació mínima i justa als 

propietaris.

Unides 35 i 70
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PROPOSTES VÀLIDES AGRUPADES (10)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST
OBSERVACIONS 

AL COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A 

LA FASE DE 

VOTACIONS

74

Creació d'una convocatòria 

per a la concessió d'ajuts 

adreçats a les persones 

treballadores afectades per 

un erte arran de la crisi 

sanitària

Proposta  1, corresponent al capítol 4 del pressupost municipal.

Creació d'una convocatòria per a la concessió d'ajuts adreçada a totes aquelles persones que, en la seva 

condició de treballadores per compte d'altri i degut a les mesures adoptades arran de la crisi sanitària 

provocada pel coronavirus SARS-Cov-2, la Covid-19, l'estat d'alarma, i les mesures adoptades per algunes 

empreses, s'hagin vist afectades per un ERTE i hagin vist minorats els seus ingressos durant el període de 

temps en què els hagi pogut afectat aquest.

Finalitat: Possibilitar la recuperació de poder adquisitiu de les persones afectades per un ERTE, per tal de 

minorar-ne l'impacte econòmic que els hagi pogut suposar la situació derivada de l'afectació per un ERTE.

Repartiment: Que la partida pressupostària destinada a aquests ajuts es reparteixi de forma equànime entre 

les persones sol·licitants, basant-se en els criteris de proporcionalitat i de temporalitat, així com de la minva 

d'ingressos econòmics causats per l'afectació de l'ERTE.

Acreditació: Les persones sol·licitants hauran d'acreditar la seva afectació per un ERTE, així com el període de 

temps en què s'hi hagin vist afectades, així com les quantitats dineràries deixades de percebre arran d'aquesta 

afectació.

Antecedents similars: L'Ajuntament del Morell va crear la convocatòria per a la concessió de subvencions 

adreçada a empreses del municipi que, arran de les mesures adoptades arran de la crisi sanitària, es van 

veure afectades per aquesta i van veure minorats els seus ingressos. En aquesta ocasió es tractaria de donar 

suport a les persones treballadores d'aquestes empreses i/o d'altres, les quals també s'han vist afectades 

econòmicament per la crisi i per la minoració d'ingressos derivada de l'afectació per un ERTE.

50.000 € Unides 74 i 76

Subvencions per a 

persones afectades 

per un ERTO.

76

Creació de la convocatòria 

d'ajuts per a persones 

treballadores afectades de 

un ERTE

Proposta  1, corresponent al capítol 4 del pressupost municipal.

Creació d'una convocatòria per a la concessió d'ajuts adreçada a totes aquelles persones que, en la seva 

condició de treballadores per compte d'altri i degut a les mesures adoptades arran de la crisi sanitària 

provocada pel coronavirus SARS-Cov-2, la Covid-19, l'estat d'alarma, i les mesures adoptades per algunes 

empreses, s'hagin vist afectades per un ERTE i hagin vist minorats els seus ingressos durant el període de 

temps en què els hagi pogut afectat aquest.

Finalitat: Possibilitar la recuperació de poder adquisitiu de les persones afectades per un ERTE, per tal de 

minorar-ne l'impacte econòmic que els hagi pogut suposar la situació derivada de l'afectació per un ERTE.

Repartiment: Que la partida pressupostària destinada a aquests ajuts es reparteixi de forma equànime entre 

les persones sol·licitants, basant-se en els criteris de proporcionalitat i de temporalitat, així com de la minva 

d'ingressos econòmics causats per l'afectació de l'ERTE.

Acreditació: Les persones sol·licitants hauran d'acreditar la seva afectació per un ERTE, així com el període de 

temps en què s'hi hagin vist afectades, així com les quantitats dineràries deixades de percebre arran d'aquesta 

afectació.

Antecedents similars: L'Ajuntament del Morell va crear la convocatòria per a la concessió de subvencions 

adreçada a empreses del municipi que, arran de les mesures adoptades arran de la crisi sanitària, es van 

veure afectades per aquesta i van veure minorats els seus ingressos. En aquesta ocasió es tractaria de donar 

suport a les persones treballadores d'aquestes empreses i/o d'altres, les quals també s'han vist afectades 

econòmicament per la crisi i per la minoració d'ingressos derivada de l'afectació per un ERTE.

Unides 74 i 76
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PROPOSTES VÀLIDES ÚNIQUES (7)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A LA 

FASE DE VOTACIONS

30
Senyalització i arranjament 

zona sala de vetlles 

Posar senyal a la carretera que indiqui que hi ha la sala de vetlles i poder fer una zona 

d'aparcament, ja que el lloc on s'aparca és de terra amb molts forats i quan plou es 

posa molt malament per accedir-hi. 

18.000 €
Millora de l'aparcament de 

la sala de vetlles.

40

Elevador per a les persones 

amb mobilitat reduïda en la 

piscina municipal

La piscina municipal s'ha d'adaptar a les necessitats de les persones amb mobilitat 

reduïda, gràcies a la instal·lació d'un  elevador d'accés directe a l'aigua, es milloraria 

així, la qualitat dels serveis municipals de cara a les persones amb mobilitat reduïda.

11.000 €

Adquisició d'un elevador 

per a les piscines 

municipals.

47 Skate parc

On estan les pistes de tennis queda una zona on no hi ha res i esta tancada, es una 

bona zona per fer un skateparc i tancar-la per les nits, ja que tenim vigilants es poden 

encarregar de tancar el parc infantil i l'skate parc per evitar actes vandàlics.

70.000 €
Construcció d'un skate

park.

62
Recuperar el patrimoni 

escapçat

Proposta: consisteix en recuperar el patrimoni escapçat per la construcció de la nova era del 

Castell. 

Concretament es proposa recuperar la pedra a 100 m al nivell del mar i el poema que hi havia en 

una rajola a l’antiga Era del Castell. 

També s’inclou en aquesta proposta dignificar el monument de l’avellana “La mà com a eina”, 

com possiblement el monument més representatiu del nostre poble, recuperant la inscripció 

escapçada “La mà com a eina, homenatge al conreu de l’avellaner” i el deteriorament al que ha 

estat sotmesa des de la seva instal·lació.

13.500 €
Restauració i senyalització 

del patrimoni local.

63
Proposta: fora les pedres de la 

pista de l’escola!

Substituir les baranes rovellades dels laterals de la pista esportiva de l’Escola Ventura Gassol del Morell, 

per un mur baix de formigó (similar als bancs del Passatge de l’Esport) que serveixi de banc pels alumnes i 

a més, de barrera perquè les pedres del pati no entrin a la pista. També es pot valorar el tancament de les 

baranes existents, per a que no entrin les pedres.

Actuacions complementàries: Pintar les baranes de darrera les porteries i arreglar les xarxes. Dignificar les 

porteries i les cistelles de bàsquet, pintant o substituint-les per unes de noves. Possibilitat d’incloure un 

parell de taules exteriors de tennis taula.

Beneficiaris de la millora: Alumnes de l’Escola Ventura Gassol. Equip educatiu i personal no docent de 

l’Escola Ventura Gassol per la reducció d’hores d’escombrar la pista. Alumnes de l’extraescolar de patinatge 

de l’AMPA. Alumnes participants a les Olimpíades Escolars. Escola de Bàsquet del Morell, ja que utilitzen la 

pista de l’Escola durant el campus d’estiu. Club de Futbol Sala El Morell, amb possibilitat de dur a terme els 

entrenaments d’algun grup de futbol base a la pista de l’Escola.

Actualment: Proposta 1 mur de formigó. Proposta 2 tancament baranes Proposta 3 tancament baranes

20.000 €
Tancament de la pista del 

pati de l'escola.
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PROPOSTES VÀLIDES ÚNIQUES (7)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ COST

REDACTAT DE LA 

PROPOSTA PER A LA 

FASE DE VOTACIONS

69 Millora de camins per a caminar

Les circumstàncies actuals han comportat la saturació del tram del camí dels Majols 

entre la Benzinera i els quatre camins del Mas de Mestre.  En paral·lel a aquest camí, 

més al nord, hi ha el torrent de Manye, que en part ja fa la funció de camí d'accés a 

finques  rústiques. Netejar, i mantenir net amb les advertències de seguretat pertinents, 

tot el torrent fins el camí vell de Vilallonga a Reus, donaria un alternativa al camí dels 

Majols i un recorregut de valor paisatgístic que passa per el costat del Pinar.

També es podria dignificar el camí de la Granja en el tram paral·lel a l’A27, planten 

arbres per exemple, per potenciar l’ús dels camins d’aquella zona, que estan 

infrautilitzats en relació als de la part est del terme.

60.000 €
Millora i arranjament 

general dels camins.

71
Rocòdrom municipal a l'aire 

lliure

La realització d'un rocòdrom municipal a l'aire lliure. Realitzar un rocòdrom en alguna 

façana o mur de formigó dels molts que hi han als equipaments municipals per tal 

d'adeqüar-lo a la pràctica del boulder/escalada.

20.000 €
Construcció d'un 

rocòdrom.
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PROPOSTES NO VÀLIDES (24)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

1 Piscina municipal coberta

Per tal de poder gaudir de les instal.lacions de la piscina, proposso fer la 

piscina més gran coberta per tal de poder amortitzar-la durant tot l,any. 

Es podria incloure a la quota del gimnas.

Excés de partida pressupostaria

3 Neteja de carrers i parcs

No cal dir que la població del Morell estem farts de la bruticia dels 

carrers i dels parcs infantils els quals en epoca de emergencia sanitaria 

no s'estan desfiinfectant, hi ha gent amb molt poc de civisme, ho sabem, 

pero per part de l'ajuntament crec que es pot fer bastant mes, jo visc al 

carrer Merce Rodoreda i el tema de la bruticia vegetal pel tema de les 

moreres es de traca, fins que les venen a podar hem de estar baixant de 

les ceres per culpa dels penjolls de branques, no hi ha dret, estem 

abandonats, la gent de la brigada ve a "passar la estona" nomes es 

queda al parc i escombra quatre fulles quan les ceres i carrers estan 

bruts, per dir un exemple, els residus dels petards de St. Joan d'aquest 

any han estat vora quinze dies,la farola del canto del parc infantil, de la 

zona de moreretes, colindant amb Merce Rodoreda, amb perill de caure 

porta vallada no se quant temps, quan l'arreglaran, hi ha molts nens 

jugant al voltant, etc, etc, etc, etc.

No correspon ni al capítol 4 ni al 6 del pressupost municipal

6 Polideportiu Piscina climatizada Excés de partida pressupostaria

10
Fer un cinturo verd x fer 

exercici i anar en bicicleta

Construir un cinturo verd rodejant el municipi x tal de poder fer exercici, 

pasejar anar en bici. Tot ben senyalitzat i el mes important mantindreho.

Excés de partida pressupostaria. No obstant es pren coneixement i 

es faran actuacions en l'arbrat del municipi al llarg de la legislatura

12

Pla d' Infraestructura de 

Recàrrega per al Vehicle 

Elèctric de Catalunya

Adhesió del  Morell a l' aliança de municipis  per a la interoperabilitat de 

les estacions de recàrrega d' accés públic semiràpides i ràpides per a 

vehicles elèctrics a Catalunya dins del plà estratègic PIRVEC (títol) que 

com a usuària de vehicle elèctric facilitaria la mobilitat per Catalunya.  El 

desenvolupament de la mobilitat sostenible que prioritza el Govern 

català es pot consultar  a icart.gencat.cat

Properament s'instal·larà un carregador elèctric per a vehicles. El 

tema de l'aliança, però, no correspon ni al capítol 4 ni al 6 del 

pressupost municipal
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

13

Reducció del 75% en l' 

Impost sobre Vehícles de 

Tracció Mecànica

Avantatge com a usuària de vehícle elèctric i com incentiu a la mobilitat 

EFICIENT i SOSTENIBLE  per futurs usuaris, donat que no genera ni 

emissions acústiques ni contaminació al medi ambient.

Es tindrà en compte, tot i que la proposta no és de cap 6 ni 4

16
Beques premi a 

l'excel·lència acadèmica.

La present proposta de millora consisteix a premiar aquells estudiants 

del poble que excel·leixin en el seu camp, ja sigui a nivell de grau, 

màster o estudis de doctorat.

Amb actuacions d'aquest tipus s'aposta de manera directa per la 

formació continuada dels futurs morellencs i morellenques i es valora el 

seu esforç i dedicació, animant-los així a continuar aquest camí que tot 

sovint no és gens planer.

En prenem coneixement tot i que no correspon a cap 6 ni cap 4

19
Deixalleria mòbil casa per 

casa

Que un dia al mes es pogués deixar trastos grans a la porta de casa O 

en el seu defecte al punt de recollida més proper per a que passi el 

camió a buscar-lo. Evitaríem trobar pràcticament trastos fora de lloc on li 

pertoca i facilitar la retirada a persones que.no disposen de vehicles 

grans.

Prenem nota de la iniciativa, tot i que volem deixar constància de 

que el morell disposa de deixalleria municipal. El que es proposa no 

correspon ni al capítol 4 ni al 6 del pressupost municipal

23
Reparación y acústica Calle 

Sant Jordi

La calle sant Jordi peatonal presenta muy mal estado y ya está muy 

viejo el mobiliario urbano.Necesita actuaciones a no mucho tardar.

Está propuesta viene de las 60 familias que residen en esta calle.

Proposta massa concreta. No correspon a capitol 6 ni 4

26 Horario limpieza calles

Me gustaría que el horario de inicio de las maquinas que limpian las 

calles alternase las calles y las horas, ya que empiezan a las 7 de la 

mañana y siempre por las misma calle, se podrían alternar y así no 

sufrir esos ruidos molestos de la máquina de limpieza. Sería un bien así 

no sufrimos los mismos siempre, y considerar un poco el ruido 

ambiental que últimamente hay en nuestro pueblo, espero que los 

vigilantes estén para controlar los ruidos que emiten las personas por 

las noches ya que cada día son más, además de las motos, perros, etc. 

A cualquier hora del día. 

Tenim present millorar el servei de neteja, tot i que la proposta no és 

ni cap 6 ni 4

PROPOSTES NO VÀLIDES (24)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

28
Más buen servicio 

escombraries 

Tenim present millorar el servei de neteja, tot i que la proposta no és 

ni cap 6 ni 4

33 Civisme 

Editar un tríptic en el qual es recordin les actuacions incíviques de molts 

vilatans, com no utilitzar les papareres per la brossa, no recollir els 

excrements de les mascotes, respectar els horaris de silenci, respectar 

no aparcar a les voreres, pas de vianants, etc. Repartir aquests tríptics 

pels domicilis. 

Prenem coneixiement i nota de la iniciativa i la posarem en marxa 

amb l'arrancada del servei de guardia municipal. No obstant la 

proposta no correspon ni a cap 6 ni 4

34 Actuacions. 
Sancions: qui cometi alguna infracció incívica, que sigui sancionat 

degudament. 
No correspon ni al capítol 4 ni al 6 del pressupost municipal

36 Joventut 
Motivació activitats / Dotació espai per activar al jovent del poble. 

Formació en activitats. 
No correspon ni al capítol 4 ni al 6 del pressupost municipal

39 Contenidors taps solidaris

Col·locar tres contenidors solidaris per al reciclatge de taps, No sols 

contribueix a cura del medi ambient i reciclatge, sinó que també suposa 

un impuls a causes benèfiques, ja que es pot destinar a causes 

solidàries els taps que es recullin. Alguns dels usos dels taps que es 

reuneixin,  es poden destinar a la compra d'instruments necessaris 

perquè persones amb mobilitat reduïda pugui desembolicar-se amb la 

màxima facilitat.

Amb l'actual servei de recollida d'escombraries, no és possible dur a 

terme aquesta acció, no obstant ho traslladarem al consell comarcal 

i a foment, que són qui tenen competències en aquesta matèria

PROPOSTES NO VÀLIDES (24)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

42 Ocio adolescente

En nuestro pueblo tenemos muchos, muchos niños, pero también 

adolescentes que apenas tienen su lugar en su pueblo natal. Acaban 

ocupando espacios en los que "molestan" porque ya no es su lugar, 

como por ejemplo, un parque infantil. 

Mi propuesta es un complejo de actividades para adolescentes, y niños 

si se animan. Un zona para ellos que incluya pista de futbol (tienen que 

echar a suertes la única que hay en condiciones (PP1)), pista de 

básquet, circuito para patines, patinetes o bicis, un circuito cerrado con 

rampas y curvas que les sea atractivo para recorrer, ya que, la única 

pista que hay para patinar, se utiliza como pista de futbol, o terraza de 

cafetería (plaza Francesc Macià).

Estaría bien que, por una vez, se piense en los chavales de estas 

edades que no tienen su rinconcito en el que desestresarse, 

desahogarse y divertirse de manera sana y sin molestar a nadie.

Partida insuficient. No obstant, es té previst de fer accions en 

matèria de joventut i la construcció d'una pista esportiva coberta que 

permetrà als joves que practiquin esport amb més flexibilitat que no 

pas ara, que només disposem de poques hores del pavelló esportiu. 

A més, la zona proposada no es pot construir res ni fer-hi cap 

activitat ja que està prohibit al trobar-se just a sota d'una línia 

elèctrica d'alta tensió

PROPOSTES NO VÀLIDES (24)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

43 Mercado inmobiliario

Sé que no es competencia directa del ayuntamiento pero es posible que, 

el simple hecho de tenerlo en cuenta, abra alguna puerta para que el 

mercado inmobiliario del morell se reactive. Me refiero a nuevas 

construcciones. 

También sé que 10 años atrás el mercado inmobiliario ha sufrido 

mucho, sin embargo, como vecina del morell encuentro a faltar (hace 

tiempo) sobre todo nuevas construcciones de viviendas unifamiliares 

adosadas, por ejemplo.

He podido ver por mí misma como personas que conozco llevan años 

esperando poder comprar una casa más grande, o alquilar un piso, ésto 

último escapa por completo a las manos del ayuntamiento pero, lo que 

si es cierto, es que a más viviendas, mayor elección o mayor 

probabilidad de acceso a una vivienda.

También conozco gente, que se las ha visto y deseado para conseguir 

acceder a una vivienda en el morell, y ha tenido que marchar a otros 

pueblos colindantes por no haber sido posible. Ésto me parece muy 

triste y negativo para el crecimiento de un pueblo que cada vez es más 

joven (incluso el alcalde lo es), y por eso desde aquí animo a que se 

mire por el crecimiento del pueblo, y qué mejor manera de hacerlo, que 

ofreciendo un hogar a el que quiera formar parte de nosotros.

No competència municipal

45 BEQUES PER LLiBRES

En comptes de donar ajuts per la compra de llibres nous pels alumnes 

de Secundària i Batxillerat proposo que sigui l'Ajuntament  qui els compri 

i els deixi a qui els necessiti,perquè la gent que té beques després els 

pot vendre i ho trobo injust,d'aquesta manera els poden utilitzar uns tres 

anys i l'Ajuntament d'estalvia dos anys d'ajut econòmic...

No és cap 6 ni 4. no obstant analitzarem l'actual pla d'ajudes en 

llibres de text per si es pot millorar en aquest sentit, d'acord als 

professionals d'ensenyament i serveis socials del Morell

PROPOSTES NO VÀLIDES (24)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

50

Restauració d'un petit i trist 

parc infantil però no menys 

important

Arrenjament o substitució per uns elements infantils més moderns (Per 

la perillositat generada degut astelles a la fusta dels aparells existents).

Col.locació d'un terra tou al voltant dels elements com la resta de parcs 

nous del poble.

Manteniment preventiu amb pintura o barnis als bancs del parc i 

reparació de la font per poder fer un glop.

El parc té un aspecte bó en jardinería però denota deixadesa pel pas del 

temps o la manca de manteniment dels aparells infantils.

I pensant... en la situació actual o en un futur proper,  millor repartir els 

nostres nens del poble per tots els parcs i no concentrar-los en els més 

nous. Per aquest motiu arrenjar el petit i trist parc pot-ser la millor 

alegría per a ells en qualsevol tarda nostra.

Gràcies.

Es farà una proposta per a tots els parcs del poble i no només per 

aquest parc en concret. 

53
Neteja i desinfecció dels 

parcs

Una constant neteja i desinfecció dels parcs infantils. Molta brutícia i 

molts nius de formigues i altres insectes que dificulten la estada en ells 

quan anem amb els nens i bebes. Si la neteja fós diària no hi haurien 

tots aquests nius ni brutícia que hi acostumem a trobar.

Prenem nota per la millora de la neteja no obstant no és ni cap 6 ni 

cap 4

56 Arreglar antiga estació

Amb el pas del temps l'estació ha deixat de ser l'emblema del morell i 

s'ha converit en un espai brut. Per tant la proposta és adecuar-ho i si cal 

convertir-lo en un bar/restaurant o un espai de recuperació historica o be 

en un espai jove.

Es proposarà l'arranjament del parc de l'estació com a proposta, no 

obstant no es proposa fer actuacions a l'edifici de l'estació al no ser 

de titularitat municipal, sinó d'ADIF

PROPOSTES NO VÀLIDES (24)
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ MOTIUS DE NO VALIDACIÓ

58
Racionalització dels treballs 

de poda

Màquina per fer compost.

Començar la poda abans de la caiguda de les fulles i aprofitar per fer 

compostatge de branques i fulles .

Beneficis:

Estalvi de hores de màquina i personal de neteja, que ha de passar 

contínuament .

Que la gent tingui consciència de la importància i beneficis del reciclatge 

.

Amb l'actual servei de recollida d'escombraries, no és possible dur a 

terme aquesta acció sobre la màquina de compost.  No obstant ho 

traslladarem al consell comarcal i a foment, que són qui tenen 

competències en aquesta matèria. Sobre l'època en el tema de la 

poda, ho traslladarem als serveis de jardineria i a les empreses que 

presten dit servei.

59 Espai pel jovent

Dotació de taules, cadires , jocs de taula , estanteries per llibres i 

revistes .

Material audiovisual 

Projecció de pel·lícules, reportatges....

Excés de partida pressupostària. espais no previstos per aquestes 

actuacions: planta superior llar d'avis previst fer-hi la residència i a 

l'espai de la plaça de l'Era està per executar una nova fase de l'obra 

que la faci usable

72
Reducció dels sous dels 

regidors i de l'alcalde

Tornar als sous d'abans de la pujada que es va aprovar al primer ple del 

mandat actual (alguns dels que ara són a l'Ajuntament predicaven 

justament el contrari). 

Amb la diferència, i amb tots els diners que faltin per arribar als 70.000 

euros:

1. Donar ajudes socials (més enllà del menjar): hort urbà, material 

escolar, roba...

2. Dotar d'un espai al jovent que promogui activitats culturals, 

educatives, de lleure...

No és cap 6 ni 4. no obstant analitzarem l'actual pla d'ajudes en 

llibres de text per si es pot millorar en aquest sentit, d'acord als 

professionals d'ensenyament i serveis socials del Morell.

PROPOSTES NO VÀLIDES (24)
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PROPOSTES EXISTENTS O PREVISTES (7)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

5

Dotació  de contenidors de 

PODA a les ubanitzacions 

del poble, com les 

Morenetes o Camí de Reus.

Primer instal-lar els contenidors a les zones del voltant de les 

urbanitzacions com pot ser  darrera l´institut.  I  lògicament tenir el 

servei de recollida i netege de aquest servei. 

Aixó ajudaria a fer anar millor el servei de recollida selectiva de la 

brossa.

Ja està previst

32 Cartells Anuncis i llocs d'interès com el tanatori, la policia local, etc. 
Proposta similar a una proposta dels pressupostos participatius 

2019/2020 que no va guanyar. No obstant ja tenim previst de fer-ho.

38 millora de mobiliari urbà

Renovar el mobiliari urbà: papereres, bancs, etc. Posar més 

papereres a algunes zones que en falten o estan trencades. 

Millorar la neteja del mobiliari urbà

Acció prevista de forma progressiva. Es proposa de forma concreta en 

una de les propostes acceptades per a la millora dels parcs i jardins i el 

seu mobiliari.

48 Zona "escudo"

La zona on es troba el bar del escudo , es van treura uns 

contenidors i no s'ha arreglat. Tambe aparcant cotxes a la vorera i 

et troves que per pasar has d'anar  a la rotonda.

Trobo que es una entrada el poble i no fa goig.

Ja està arreglat el que es demana en aquesta acció

64

SOFTWARE DE GESTIÓ 

DE VENDA D’ENTRADES 

ONLINE

Millora de la gestió i venda d'entrades del Teatre i actes organitzats 

per l'Ajuntament que necessitin control d'aforament mitjançant la 

implantació d’algun software existent en el mercat q et permeti la 

compra d'entrades o tiquets online. El sistema hauria de permetre 

configurar i disenyar l’esdeveniment per poder autoorganitzar, per 

exemple, les taules del sopar de Festa Major d’estiu.

S’ha de tenir en compte la compra de material informàtic per a la 

correcta implantació d’aquest software (tauletes o altres dispositius 

per a que el punt de venda d’entrades del Centre Cultural pugui 

oferir la possibilitat de vendre insitu, dispositius per la lectura de 

codis QR a l’entrada del teatre…).

Amb aquest sistema es redueix el temps de venda d’entrades a 

l’oficina del Centre Cultural, es permet la compra d’entrades a 

qualsevol dia i hora…

En el cas del teatre auditori, les entrades ja es poden adquirir de forma 

online. Tenim previst de poder habilitar properament un sistema online 

per a la reserva de sales i activitats en el cas del pavelló esportiu.
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PROPOSTES EXISTENTS O PREVISTES (7)

N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

66
Espais al centre cultural per 

a us del ciutadans o entitats

Creació d'aules d'estudi o treball per a joves que estan estudiant, 

però també per a l'ús de qualsevol ciutadà del morell que ho 

necessiti per aquest fi.

cessió d'una de les sales del centre cultural a la gent jove fins als 

20 anys per exemple, per fer-ne us sobretot durant l'hivern per fer 

trobades amb els amics, jugar a jocs etc.

Previsió de que la biblioteca, amb la seva reobertura quan sigui possible, 

esdevingui aquest espai. A banda, les sales del centre cultural ja resten a 

disposició de la ciutadania prèvia reserva

68
Reforma primer tram 

Rambla Joan Maragall

Reformar el primer tram de la Rambla Joan Maragall, comprés 

entre els números 1-11 i 2-18, per fer-lo totalment per a vianants i 

eliminant el trànsit de vehicles. Regular l’accés de vehicles per part 

dels veïns mitjançant bol·lards automàtics. Així aconseguim un 

espai de lliure moviment, sobretot per als infants, a la vegada que 

connectaria la plaça de l’Era del Castell i Ajuntament amb la zona 

del centre cultural.

En una segona fase, i que quedaria fora d’aquesta proposta per 

tema de pressupost, es podria dotar aquest tram d’una zona 

enjardinada i d’esbarjo per la canalla.

Ja existeixen 2 projectes redactats, i llestos per executar aquest 2021 per 

a remodelar els trams de rambla que no ho estan.
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N TÍTOL DESCRIPCIÓ OBSERVACIONS

15 Equipament esportiu

Coberta piscina municipal. Estaria bé que els morellencs i morellenques poguéssim gaudir de la 

piscina a l'hivern. Tant per fer esport com portar als nostres fills i filles a fer cursos de natació. I 

així, no haver de marxar als pobles del voltant com la Pobla de Mafumet o la Selva del Camp i fer 

poble. Seria una bona inversió per al nostre poble.

Repeteix la 1

25 Limpieza aceras del pueblo

Buenas, sería posible que una vez cada 15 días viniesen a limpiar las aceras del pueblo con 

mangueras a presión, ya que esta bien que se limpien las calles pero las personas vamos por las 

aceras, necesitamos más higiene ya que están llenas de orina de los animales, excrementos y 

etc.... No sólo pensemos en las calles si no en las aceras. En otras ciudades se realiza y vaya 

diferencia, creo que yo que daría un cambio en higiene en el pueblo que falta le hace.

Repeteix la 3

27 Más limpieza calles Repeteix la 3

44 Ajuda económica per estudiar

Ajuda econòmica als estudiantes. Premiar als millors estudiants i subvencionar les persones que 

volen fer estudis universitaris, erasmus, màster,.... independement de la renta familiar.  Es 

directament per l’estudiant.

Repeteix la 16
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