


 
 
 

 

 

Període de presentació de propostes: de l’1 al 30 de juny 

Propostes rebudes via telemàtica: 175 

Propostes rebudes a través de les bústies físiques: 32 

Total de propostes rebudes: 207 

 

 

 

A continuació es presenten quines han estat les propostes vàlides i aquelles accions 

desestimades, juntament amb el motiu pel qual s’han descartat. Les propostes 

repetides s’han comptabilitzat com una sola proposta. Així mateix, la Comissió 

Tècnica també ha reformulat algunes propostes per tal que no fossin descartades i 

poder-les incloure com a vàlides.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 PROPOSTES VÀLIDES  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ 

1. Construcció d'una barana protectora a la via natural no motoritzada que uneix Tàrrega 

i el Talladell, per tal de donar seguretat als vianants i evitar atropellaments en cas de 

sortida de via d'algun vehicle. (la proposta inclou la delimitació de la zona de vianants 

actual amb una tanca de fusta). 

 

2. Millorar l’accessibilitat dels barris perifèrics i la ciutat de Tàrrega. 

 

3. Pavimentar la rambla Canalet. 

 

4. Arreglar el parc infantil del carrer Sol Ixent. 

 

5. Avís digital (App o una altra fórmula) en parades d'autobús per saber el temps que 

falta en arribar. 

 

6. Habilitar un espai d’autoconsulta a l’oficina Jove, amb ordinadors amb accés a internet, 

un tauler d’anuncis, espai wifi, etc. 

 

7. Revisar a Tàrrega i pobles del municipi les baixades de les voreres a les calçades dels 

passos de vianants, per tal que estiguin adaptades a les cadires de rodes, cotxets.... i no 

suposi un obstacle. 

 

8. Col·locar aparells de gimcana per la gent gran a la Figuerosa. 

 

9. Millorar l’skatepark: impedir l’entrada de brutícia, pavimentar una zona més àmplia 

per patinar, afegir algun mòdul més com una piràmide o dos quarts de tub... 

 

10. Arreglar el parc infantil de la Plana. 

 

11. Modernitzar i ampliar la zona infantil de Sant Eloi. 

 

12. Instal·lar un Pump Track . 

 

13. Instal·lar dos lavabos autonetejants: un al Pati i un altre al Camp dels Escolapis. 

 

14. Implementar el projecte d’accessibilitat a edificis municipals proposat per 

VedrunaTàrrega i Alba. 



 
 

15. Augmentar l’enllumenat ja que a Tàrrega hi ha molt punts foscos. 

 

16. Arreglar les voreres del carrer Joan Brossa. 

 

17. Fer el tancat de l'entrada de l'escola municipal de música per habilitar-la com a sala 

d'estudi i aula polivalent. 

 

18. Ampliar la zona infantil al parc de “La Tassa”- hort del barceloní. 

 

19. Parc d'atletisme a la zona esportiva. 

 

20. Arranjar les voreres de Tàrrega que estan fetes mal bé pels arbres. 

 

21. Acabar les obres de la vorera de pedra a l'entorn de l'ermita de Sant Eloi, que a dia 

d'avui ja compta amb una primera fase feta i que caldria poder acabar en una segona fase 

per a la millora de tot el conjunt de l'ermita. 

 

22. Habilitar una deixalleria mòbil itinerant pels barris de Tàrrega per a la recollida dels 

diferents tipus de residus que s'han de dipositar a la deixalleria. 

 

23. Arranjar la plaça del Carme (El Pati). Acabar de substituir la resta de rajoles, substituir 

les fustes dels bancs, etc. 

 

24. Buscar una solució a les zones enjardinades del perímetre de la plaça del Carme ja 

que estan molt deixades i plenes de brossa. 

 

25. Enllumenar la zona del Reguer des del pont fins al poliesportiu, ja que és un espai 

molt transitat de vianants. 

 

26. Plantar arbres al carrer Canal d’Urgell. 

 

27. Adquisició de maquinària per a la neteja de l’espai urbà. 

 

28. Posar ombres al pàrquing de l'Avinguda 11 de Setembre. Es podrien posar 

marquesines per tal que el pàrquing sigui més aprofitable als estius. 

 
 

29. Millora de l'eficiència energètica del Centre d'Entitats: canvi dels llums a LED, millorar 

els tancaments i renovar els lavabos. 

 

30. Millorar la senyalització per fomentar l'ús de bicis i patinets, de forma segura per a 

tothom. Tàrrega és una ciutat força plana i ajudaria a pacificar el trànsit i fer-la més 

sostenible. 

 



 
 

31.  Substituir els vehicles de la brigada municipal per vehicles elèctrics o híbrids. 

 

32. Sales de treball en grup a la biblioteca. M'agradaria que hi hagués una sala 

insonoritzada per poder treballar en grup amb el mobiliari adequat (taules, cadires, 

endolls, etc) i adequar la temperatura a la sala. 

 

33. Habilitar espais amb casetes-refugi i menjadores i abeuradors per les colònies de 

gats del carrer i senyalitzar-les degudament perquè siguin respectades. 

 

34. Fer uns lavabos públics i adaptats a la plaça Major. Al local de l'antiga carnisseria, per 

exemple. 

 

35. Col·locar un nou parc de barres a la zona esportiva, allunyat del que ara hi ha. 

 

36. Rehabilitar el carrer Blaia i incorporar ressalts elevats per obligar a reduir la velocitat 

als vehicles. Incorporar passos de vianants i voreres adaptades per a persones amb 

diversitat funcional. 

 

37. Incorporar enllumenat i passos de vianants al Carrer de Claravalls, darrere el col•legi 

Àngel Guimerà. Hi ha molt trànsit i pas de vianants amb la perillositat que això comporta. 

 

38. Instal·lar més bancs en els carrers en direcció al CAP i també al parc de Sant Eloi. 

 

39.  Restaurar els espais agroforestals dels marges dels camins. 

 

40.  Millores per renovar l’actual pavelló poliesportiu municipal. 

 

41. Arreglar i incorporar més gronxadors i elements infantils al parc del carrer Frederica 

Montseny. 

 

42.  Habilitar un carril bici fins als polígons. 

(la proposta inclou carril bici als polígons de Riambau i de Ponent) 

 

 

 

  



 
 

 

 PROPOSTES DESESTIMADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ MOTIU 

1. Millorar el pàrquing del CAP. 

 
 

3 

2. Una passarel·la pel creuar el riu a l'alçada del carrer Joan Brossa. 2 

3. Posar càmeres de vigilància en alguns punts de recollida de 

brossa. 
5 

4. Aprofitar el solar del barri de sol ixent per habilitar una zona de 

jocs i esports per a tots. Assegurant el manteniment de l’espai i 

evitant que s’ompli de brossa i plagues. Hi ha molts nens al barri del 

sol ixent i han de jugar a la carretera, un perill per tots. 

6 

5. Pavimentar carrer Poeta Bonastre. 6 

6. Ampliació d’especialistes per no haver d’anar a Lleida, exemple: 

reumatòleg i pneumòleg no n’hi ha a Tàrrega. 
1 

7. Ampliació de radiografies a la tarda i festius. 1 

8. Arreglar (pavimentació, il·luminació…) el carrer Astes de Sant 

Macari. 
3 

9. Asfaltar el carrer Astes de St Macari. És vergonyós, està ple de 

forats i quan plou és intransitable. 

 
 

3 

10. Arranjament del carrer (asfaltat i voreres) Roger de Llúria. 3 

MOTIU 1 

 

MOTIU 2 

 

MOTIU 3 

 

MOTIU 4 

 

No es tracta d’una inversió 

 

Sobrepassa el cost assignat de 100.000 € 

 

Actuació ja prevista o realitzada 

 
No competència municipal 

 

MOTIU 5 

 

Contradiu altres plans o projectes aprovats 

 

És inviable tècnicament 

 

MOTIU 6 

 



 
 

 

11. Posar marquesines a les parades d’autobús. 
2 

 

12. Canviar l’horari de l’autobús per la canalla de l’institut que a 

les 14.45h han de marxar a peu. 
 

1 

13. Pagar hores extra a la policia local (servei de paisà) i controlar 

propietaris de gossos i les seves cagades sense recollir. 

 
 

1 

 

14. Habilitar punts de recàrrega de cotxes elèctrics. 
3 

15. Recollida selectiva porta a porta. 

 
 

3 

 

16. Fer un aparcament públic al cos de la via. 
 

3 

 

17. Urbanització nova zona esportiva 
3 

 

18. Netejar tots els patis de Tàrrega per evitar les rates. 
 

1 

 

1919. Parc infantil a la plaça de les Bòbiles. Urbanització de la Plaça 

de les Bòbiles. Urbanitzar la plaça per convertir-la en un parc 

enjardinat, amb espais per jugar, jocs infantils i ombres. 
 

2 

 

20. 20. Instal·lar més containers de reciclatge. 

 
 

5 

21. Estadi d’atletisme. 

 
 

2 

 

22. Pati Escola Ma Mercè Marçal 
4 

23. Fer més amples i arreglar voreres, i eliminar arbres que estan 

al mig de les voreres 

 

2 

24. Fer un pàrquing a l’esplanada del barri de Fàtima que hi ha al 

costat de les vies de tren. 

 

4 

 

25. Recuperar, si es pot, el projecte de la Farinera Balcells 
 

2 

 

26. Millorar el paviment i voreres dels carrers. Exemple: carrer 

Balmes 

2 

27. Millorar el paviment i voreres dels carrers. Exemple: carrer 

Balmes 

 

1 

28. Arrencar tots els arbres plataners i posar uns arbres que no 

produeixin al·lèrgies . 

 
 

2 

29. Adequar pati i tendals educació infantil Escola Jacint Verdaguer. 4 

 

30. Fomentar la neteja dels carrers amb agents cívics, jornades… 
 

1 



 
 

31. Carril bici i per patinets. S'està incrementant l'ús d'aquest 

vehicles i són perillosos per a la gent gran perquè van massa de 

pressa. 

 
 

5 

32. Cuidar la jardineria per a gaudir d'una ciutat més cívica i 

agradable per als vianants de la població com pels visitants. La 

impressió general de Tàrrega es d'una ciutat poc cuidada. 

 

1 

33. Arreglar el carrer de l'hospital perquè és impossible passar-hi 

sobretot amb cadira de rodes. 

 
 

3 

 

34. Arreglar el pas de vianants de l'estació de tren. 
4 

 

35. Per tal de millorar l'accés a l'emblemàtic Pou del gel, 

proposem la substitució dels provisionals blocs de formigó per 

un mur de contenció i asfaltar el carrer del Mur del Castell. 
 

2 

 

36. Arreglar el carrer del mur i fer-lo d’una sola direcció. També la 

zona de sota el castell. 

5 

 

37. Arranjar voreres del C/Balaguer. Fa molts anys que són de terra 

i la vorera de l'altre costat és molt estreta i no es pot passar ni amb 

cotxets ni cadira de rodes. 

3 

 

38. Habilitar noves zones àmplies d'aparcament gratuït a l'entorn 

de l'estació de tren. L'immediat tancament d'un terreny privat 

ubicat a la confluència entre els carrers Bruc i Santes Espines, que 

s'utilitza com aparcament, començarà a provocar problemes per 

aparcar en una zona que actua com a espai dissuasori de trànsit 

(per anar a fer compres o visitar el centre de la ciutat: tant per veïns 

com forasters).  Aquest problema s'agreujarà quan es comencin les 

obres de l'estació d'autobusos que eliminarà unes 200 places més. 

Una ciutat comercial i de serveis no es pot permetre perdre cap 

plaça de pàrquing. 

2 

39. Permetre actes festius al pavelló 1 

 

40. Contractació de personal per a la neteja de l’espai urbà. 
 

1 

41. Una altra residència: cada vegada més es nota la necessitat 

perquè es veu que hi ha més demanda que oferta. És per necessitat 

i Tàrrega creix. 

 

4 

42. Habitatge digne per a tothom. Per evitar els habitatges tancats 

i l'especulació i que tothom tingui un habitatge digne proposo que 

siguin d'ús cooperatiu com ho fa el Sostre Cívic i, en la vessant 

també per la gent gran que tinguin zona comuna: infermeria, 

bugaderia i menjador. 

 

2 

43. Manteniment de façanes. 

 
 

4 



 
 

44. Més neteja arreu. 

 
 

1 

45. Que la pintura dels passos de vianants duri més. 

 
1 

46. Millorar els cables que passen per davant de les façanes. 

 
4 

47. Creació d'un pipi-can darrera de la benzinera Cepsa. Habilitar i 

crear un espai lúdic per a les mascotes particulars. L'espai de 

darrera de la benzinera està en desús i crear un espai pels veïns que 

tenen mascotes podria portar un caire amable per a tals veïns. 

 

4 

48. Condicionament del gimnàs Àngel Guimerà: col·locar panells 

d'insonorització per aconseguir una acústica adient pels actes i 

classes i millorar el poliment del terra per evitar relliscades. 

 

3 

49. Fer un corre-can al barri de Sant Eloi. Als peus de Sant Eloi 

(tocant al C/Amics de l'arbre) hi ha un terreny que queda bastant 

tancat i que, actualment, ja és freqüentat per gossos. Es tractaria 

de tancar-ho i posar-hi fonts i papereres, ja que l'espai i l'ombra ja 

hi son. 

 
 

3 

50. Parc per passejar els gossos i socialitzar. Habilitar un parc per a 

gossos i amos on puguin passejar i socialitzar. On hi hagi bancs, 

pipi-can, zona agility, zona per córrer els gossos, sorra… Un lloc 

tancat com el que hi ha a Vilanova i la Geltrú. 

3 

51. Treure la circulació de camions gran tonatge del centre ciutat. 

Per tal de millorar el trànsit al centre de Tàrrega, s’hauria de evitar 

que els camions de gran tonatge passin pel centre de la ciutat. 

Per facilitar seria necessària invertir part dels 100.000 € en 

modificar les grans rotondes que hi 

ha a la ciutat en rotondes més assequibles pels camions. 

També invertir en radars fixes amb senyals lluminoses que 

indiquen la velocitat que circula 

els vehicles. Hi ha 3 grans rotondes a la circumval·lació de Tàrrega 

i bandes que fan malbé els neumàtics dels vehicles, tant cotxes 

com camions. 

Les bandes es poden eliminar i canviar pels radars i senyals 

indicatives de la velocitat .Això 

facilitaria la circulació dels camions i de la resta de vehicles. 

Les rotondes són massa grans per girar pels camions amb remolc. 

Si es modifiquen, podrien 

millorar la seva conducció. 

A Tàrrega hi ha un perill molt gran d’accident quan circulen més de 

2 camions junts pel centre 

de la ciutat. Quan estàs parat pel semàfor de la Plaça del Carme, 

direcció Agramunt i veus com 

et passen pel costat , podria passar que una distracció del xofer 

provoques un accident molt 

greu. Si no es pot fer aquesta inversió per qüestions polítiques o 

financeres , es poden invertir els 

diners en acabar el projecte de variant de Tàrrega. 

4 



 
 

 
 

52. Manteniment d'arbres i jardins. Hi ha molts arbres i jardins que 

necessiten una millora del seu manteniment. Les arrels de molts 

arbres aixequen el paviment i les voreres de molts carrers. Per 

exemple: Avinguda Catalunya, Rambla Ponent. 

 
 

1 

53. Arreglar la vorera del carrer Comabruna des de l'entrada de 

darrera de l'Ateneu aproximadament fins al final del carrer (edifici 

Seco). Quan es va arreglar aquest carrer va quedar aquest trosset 

sense fer i està molt malmès. Hi ha gent gran que hi ha de passar 

per força perquè hi viu i no està en condicions, és poqueta cos i no 

pot suposar massa despesa 

 
 

2 

 

54. Incorporar plaça a la zona del carrer Blaia. Hi ha terrenys on es 

podria facilitar espai de lleure pels veïns. 

6 

55. Instal·lació de ventiladors de sostre amb funció inversa, a les 

aules i menjador de l'escola Jacint Verdaguer.En els mesos de calor 

que l'escola encara està oberta, ajudaria a reduir la sensació de 

calor, i a l'hivern la funció inversa remou l'aire calent, i el distribueix 

per l'aula. 

 

4 

56. Adequar la vorera al C/ Via Lacetània. La zona del C/ Via 

Lacetània, compresa entre els carrers Maria Rúbies i Mercè 

Rodoreda (sobretot cap a la banda del primer d'aquests) no té 

voreres en condicions ja que no hi ha rajoles sinó trossos de ciment 

amb pedres que dificulten, i inclús impedeixen, el pas a la gent amb 

crosses, dones embarassades, cadires de rodes, gent gran i demés. 

S'hauria d'acabar la vorera com cal: amb rajoles i pendents grogues 

als passos de vianants 

3 

57. Posar papereres per tota la ciutat. Hi ha carrers ben cèntrics que 

en tenen una o no en tenen cap. Si el carrer te les voreres estretes 

se'n poden posar del model de paret. Si cal, es pot destinar part del 

pressupost al manteniment ja que és una peça que pateix 

vandalisme sovint. 

 
 

5 

58. Parc d'aigua infantil. 

 
 

2 

59. Naturalitzar el pati de l'escola. 4 

60. Millorar l'ombreig als patis del centre escolar, sobretot a la 

pista (toldos, etc..) 

 

4 

61. Millorar els patis de l'escola, cal una millora integral. 

 
 

4 

62. Ampliar el gimnàs de l'Angel Guimerà i convertir-lo en un 

pavelló amb mides reglamentàries per fer competicions, partits i 

entrenaments. Així es descongestionaria el pavelló municipal. 

 

2 

63. Una zona d'aparcament al costat del tren, nova estació 

d'autobusos (carrer del Bruc). 
2 



 
 

 

64. Mesurador de sorolls per barris que impedeixi la contaminació 

acústica i permeti almenys 36 hores seguides de descans. 

 

6 

65. Instal·lar una aixeta d’aigua i comptador comunitari per a neteja 

d’edificis i comunitats a càrrec d’Agbar. 

 
 

4 

66. Col·locar illes de reciclatge amb contenidors d’orgànic 

condicionats i refrigerats que impedeixin males olors amb 

dispensació d’elements d’higiene. 

5 

67. Museu de la Guerra i de la Memòria històrica. 1 

68. Campanya d'esterilitzacions de les colònies de gats del carrer. 1 

69. Construir una passarel·la a la zona esportiva Jacint Verdaguer. 2 

70. Destinar un percentatge acordat, cada any, perquè amb 

diferents anualitats es puguin arranjar les voreres de la ciutat així 

com totes les coses referents al patrimoni local ja existent. 

1 

71. Instal·lar plaques solars per l’autoconsum d’energia de la 

població de Tàrrega, qui compraria l’electricitat directament a 

l’Ajuntament, prescindint així de les grans empreses. L’ajuntament 

tindria ingressos per part de la població, i l’energia sobrant la 

podria vendre, a poblacions veïnes. 

 

2 
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