Propostes presentades als pressupostos participatius 2021

LListem a continuació les propostes presentades durant el procés dels
pressupostos participatius impulsat per l’Ajuntament d’Ulldecona. En total
han participat 143 persones i han sorgit 32 propostes agrupades.

– Arreglar camí del poliesportiu fins a la central de llum dels Valentins
– Arreglar carrers i voreres (Entre altres es nomenen els carrers Orfeó,
Muntaner, Encomanda, Vicent Aubà, Constitució, Pilar, barri Castell …)
– Peatonalització de tot el traçat urbanístic històric de la vila
– Conservació, restauració i posada en valor del nucli antic d’Ulldecona
– Millores camp de futbol: nova il·luminació LED, arranjament vestuaris
(fusteria, pintura, terra, dutxes), sala polivalent per fer reunions, grades, bar
…. Comunicar el camp de futbol amb el pavelló poliesportiu .
– Arreglar camins (formigonar, millores …)
– Fer carrils bici (fins al polígon)
– Reformes Teatre Orfeó Montsià (pati butaques, platea, insonorització,
climatització,
– Enllumenat dels Valentins (partida Anolls, carrer Major
– Urbanitzar avinguda Ramón Salomón
– Crear una companyia de mini autobuses per conectar Ulldecona i barris
– Millora de les instal·lacions de la piscina municipal (vestuaris ..)
– Adequar el Casal de Jubilats com a Casal Jove (12-16 anys) amb futbolins,
taules tennis taula, canastes i porteries a la pista de ball)
– Resoldre problemes barranc de Sorolla per evitar entrada aigua partida
Anolls
– Més seguretat
– Fomentar l’autoocupació dels joves i crear oficina de l’emprenedor
– Biblioteca (millores, nova biblioteca, ampliar-la a la Casa de Cultura, smart
centre, coworking, formació, punt TIC)
– Fer un centre cívic obert als jóvens on puguen estar resguardats i sense
molestar als veïns.
– Més activitats de lleure, activitats dirigides i recursos per als menors amb
diversitat funcional, amb professionals especilitzats.

– Camins verds i segurs per anar a l’Escola
– Parquing al centre del poble
– Posar cartells amb el nom d’ULLDECONA a totes les rotondes
– Millorar camí Terrers (entre la carretera la Sénia i Avinguda Terrers)
– Aprofitar el lloc on estava previst construir el parc caní i fer un espai per
practicar esport el joven del poble, un espai on les instal·lacions fossin a prova
de vandalisme, delimitat per una tanca i tancat a la nit per conciliar l’activitat
esportiva i el descans dels veïns.
– Skate park, pistes esport, parc per famílies, parcs infantils …
– Construcció d’un parc caní
– Una área d’autocaravanes i càmpers
– Dinamitzar el turisme
– Fer un banc de Terres
– Comprar el MolÍ del Barri Castell i fer un museu
– Una zona coberta al pati de les escoles
– Construcció de plantes fotovoltaiques a les teulades dels equipaments
municipals

