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PROPOSTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021

-         Millora dels parcs infantils

-         Millora  del  Teatre  Orfeó  Montsià  (electrificar  barres,  taula
llums, taula so i pati butaques)

-         Habitatge social

-         Construcció  d’una  piscina  coberta  i  pistes  multiesportives
antivandàliques

-         Potenciar la incorporació de jóvens a l’agricultura

-       Millores camp municipal de futbol (grada coberta, il·luminació,
vestidors, canvi gespa)

-         Instal·lació de nous pipicans

-         Ampliació carril bici fins al polígon

-         Local cobert i climatitzat per celebrar actes multitudinaris

-         Subvencions  i  ajuts  per  comerços  i  establiments  afectats
covid-19 (repartidors …)

-         Urbanització  carrers:  Avinguda  Terrers,  carrer  Vinaròs,
Avinguda  Ramón  Salomón,  carrerons  i  places  nucli  antic,
Passeig de la Via, carrers de la urbanització Molí de l’Om i Barri
Castell)

-         Supressió barreres arquitectòniques

-         Millores il-luminació (Els Valentins, camí de l’Olivar, carretera
Godall, camí de la séquia)

-         Replantar  palmeres,  ajardinament  de  diverses  zones  i
implantació de més arbrat

-         Millora  camins  municipals  (Lligallo  Sant  Jaume,  camí  dels
Clots, Senioles, camí de l’astor, carbonera, Montsià)

-         Prolongació i ampliació Avinguda Ramón Salomón
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-         Protectora que s’encarregue del benestar animal 

-         Sistemes de control de velocitat i instal·lació de càmares de
seguretat

-         Millores  a  les  Escoles  (cobrir  la  pista,  canvi  de  finestres,
canvi de calderes calefacció, millora de patis, entre altres) 

-         Formació per a joves i infants en l’àmbit científic i tecnològic

-         Reparar goteres poliesportiu

-         Millora connexió internet (voltants camí Olivar)

-         Rocòdrom municipal

-         Foment energies renovables, reducció IBI per instal·lació de
plaques fotovoltaiques

-         Ampliació de la Biblioteca a la Casa de Cultura

-         Creació de camins verds per anar a l’Escola

-         Compra del Molí d’oli del Barri Castell i museïtzació de l’espai

-         Ajuts per rehabilitació de vivendes al nucli antic

-         Canalització i aprofitament de les aigües de pluja

-         Cobrir la séquia davant les Escoles amb un carril bici

-         Limitació de velocitat al Molí de l’Om i senyalització de tràfic 

-         Connexió  dels  barris  amb el  centre  d’Ulldecona  amb una
xarxa de senders per a vianants i ciclistes

-         Construcció d’una plaça dalt del safareig del Barri Castell


