
ACTA SESSIÓ DE 
PRIORITZACIÓ
DESEMBRE, 2022



RESULTATS VALIDACIÓ INICIAL
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Validació 
inicial

37 

Vàlides

76

No vàlides

10

Previstes 
Existents

172 

PROPOSTES
49

Repetides



PROPOSTES POTENCIALMENT VÀLIDES
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N PROPOSTA

24 Arreglar l’asfalt dels carrers Tarros i Patronat de la Passió

65 Modificació de les papereres perquè es pugui introduir les bosses de residus canins

69 Adequació i millora del parc i els accessos de Mas Duran

70 Millorar el Passeig de l’estació (espai verd i terra, bancs , etc) i l’estat del carrer Passatge Encesa

87 Arranjament del tram de vorera de l’av. Guissona, entre l'Avinguda President Tarradelles i carrer d’Angel Guimerà 

93 Refer la paret de pedra, fer paviment de c.p, enrajolat de pedra i barana d'acer al mirador final del carrer Cases Noves amb 

carrer Baixada de la Muralla

100 Senyalitzar o limitar la velocitat a l'alçada de NOBADIS (Bonateca) i fins a l'alçada del col·legi Mossèn Josep Arques

105 Canviar les faroles del carrer Biosca

111 Il·luminar l’entrada al poble de Castellnou d’Oluges

118 Acabar d'enrajolar la plaça del Lledoner i refer els canals pluvials perquè no s'inundi.

121 Arreglar les parets del camí del cementiri i la placeta de l’entrada, posant-hi baranes al marge sobre la carretera d’Agramunt.

131 Elaborar un pla integral de senyalització del nucli urbà i de l’entorn natural de Cervera

151 Posar baranes al carrer la Font de Castellnou d’Oluges i arreglar el paviment

152 Arreglar la font antiga de Castellnou d’Oluges



PROPOSTES POTENCIALMENT VÀLIDES
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N PROPOSTA

6 Camins segurs i adequació de les zones d'accés a la llar d'infants arrel.

13 Adequar la zona infantil de la plaça del Sindicat Agrícola: millora de l’equipament, adequació per diverses edats (mínim 1 any),

tancament de la zona, prohibició d'accés a gossos i canvi d'escombraries oxidades.

15 Recuperació de l’entorn rural de la bassa de la Cardosa

17 Millorar i ampliar el mobiliari del parc del "bosquet" i posar-hi taules de pic-nic

18 Ampliar els jocs del parc Infantil situat a la Plaça de Jaume Magre

57 Ampliar i modernitzar el parc infantil del carrer Víctor Balaguer o fer-ne un de nou i gran a la zona del parc del Sindicat

66 Retirar els pins que hi ha al llarg de gairebé tota l’avinguda Prat de la Riba

74 Natura de camí a l'escola: posar arbres en tots els forats ja preparats en el Carrer Josep Benet.

97 Afegir elements de jocs per infants en algun dels parcs existents

135 Posar mobiliari nou, adequar els elements per infants de 0- 3 anys i posar ombra als parcs infantils de Cervera

147 Crear un nou parc infantil i un espai verd/hort o zona de compostatge a la zona tancada al costat de l'escola Jaume Balmes

159 Replantar els arbres morts i cuidar les flors del passeig de l'estació de Cervera



PROPOSTES POTENCIALMENT VÀLIDES

5

N PROPOSTA

4 Reforma dels vestidors i dutxes del pavelló polivalent.

9 Augmentar l’ombra a les piscines municipals

38 Vestidors compartits per al futbol i el basquet/futbol sala

60 Arreglar la sala del casal o arranjar alguna cosa al auditori per fer-hi cinema

83 Creació d'un buc d'assaig a la sala la Pèrgola

114 Actuacions de preservació de l'església medieval de santa magdalena: arrencar la vegetació, perímetre de grava, consolidar 

espadanya.

115 Fer pistes de padel cobertes, o cobrir les pistes de padel que hi ha

129 Reforma de la pista poliesportiva del camí dels pagesos

138 Adequació de la pista d'atletisme

143 Cervera ciutat bonica, ciutat per a tothom bonica: que es facin pintures artístiques (estil Penelles), jardins verticals, escultures, 

etc..., en espais com els túnels de sota la via, parets pintades o avorrides sense pintar

171 Arreglar el camp de futbol de ciutat jardí i posar xarxes, herba i marcar les línies.



DADES DE LA SESSIÓ
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DATA DE LA SESSIÓ: 1 desembre 2022

HORARI: 19h

DURADA: 1,45h

LLOC: Auditori de Cervera

PERSONES PARTICIPANTS: 24



DINÀMICA DE LA SESSIÓ
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1. Fem grups temàtics (espais verds, parcs i medi ambient / 

via pública / cultura i esports) i cada grup prioritza a 

través del debat les propostes de la seva temàtica en 

base a determinats criteris:

a. La seva necessitat tenint en compte la problemàtica 

o mancança a la que donen resposta.

b. La quantitat de població a la que beneficien.

c. La seva sostenibilitat en el temps.

2. En plenari, debatem i prioritzem individualment les 

propostes sorgides dels grups.

3. Determinem la prioritat final de les propostes. 



RESULTATS PRIORITZACIÓ
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N PROPOSTES ÀMBIT VIA PÚBLICA, ENLLUMENAT I MOBILIARI URBÀ
LES MÉS 

NECESSÀRIES

LES QUE BENEFICIEN A 

MÉS POBLACIÓ

LES MÉS 

SOSTENIBLES
TOTAL GRUPAL

PRIORITAT 

FINAL

24 Arreglar l’asfalt dels carrers Tarros i Patronat de la Passió 2 2 3 7 4

65 Modificació de les papereres perquè es pugui introduir les bosses de residus canins 1 1 1 3 0

69 Adequació i millora del parc i els accessos de Mas Duran 3 3 1 7 2

70 Millorar el Passeig de l’estació (espai verd i terra, bancs , etc) i l’estat del carrer 

Passatge Encesa
2 2 2 6 8

87 Arranjament del tram de vorera de l’av. Guissona, entre l'Avinguda President 

Tarradelles i carrer d’Angel Guimerà 
2 2 2 6 3

93 Refer la paret de pedra, fer paviment de c.p, enrajolat de pedra i barana d'acer al 

mirador final del carrer Cases Noves amb carrer Baixada de la Muralla
1 2 1 5 0

100 Senyalitzar o limitar la velocitat a l'alçada de NOBADIS (Bonateca) i fins a l'alçada del 

col·legi Mossèn Josep Arques
2 1 1 4 2

105 Canviar les faroles del carrer Biosca 1 3 2 6 0

111 Il·luminar l’entrada al poble de Castellnou d’Oluges 2 3 3 8 4

118 Acabar d'enrajolar la plaça del Lledoner i refer els canals pluvials perquè no s'inundi. 2 2 2 6 2

121 Arreglar les parets del camí del cementiri i la placeta de l’entrada, posant-hi baranes al 

marge sobre la carretera d’Agramunt.
3 3 3 9 7

131 Elaborar un pla integral de senyalització del nucli urbà i de l’entorn natural de Cervera 1 2 1 4 1

151 Posar baranes al carrer la Font de Castellnou d’Oluges i arreglar el paviment 2 2 3 7 1

152 Arreglar la font antiga de Castellnou d’Oluges 2 2 1 5 2



RESULTATS PRIORITZACIÓ
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N PROPOSTES ÀMBIT VIA PÚBLICA, ENLLUMENAT I MOBILIARI URBÀ
LES MÉS 

NECESSÀRIES

LES QUE BENEFICIEN A 

MÉS POBLACIÓ

LES MÉS 

SOSTENIBLES
TOTAL GRUPAL

PRIORITAT 

FINAL

6 Camins segurs i adequació de les zones d'accés a la llar d'infants arrel. 1 3 1 5 2

13 Adequar la zona infantil de la plaça del Sindicat Agrícola: millora de l’equipament, 

adequació per diverses edats (mínim 1 any), tancament de la zona, prohibició d'accés 

a gossos i canvi d'escombraries oxidades.
3 2 2 7 1

15 Recuperació de l’entorn rural de la bassa de la Cardosa 1 1 1 3 0

17 Millorar i ampliar el mobiliari del parc del "bosquet" i posar-hi taules de pic-nic 1 2 1 4 2

18 Ampliar els jocs del parc Infantil situat a la Plaça de Jaume Magre 1 1 1 3 0

57 Ampliar i modernitzar el parc infantil del carrer Víctor Balaguer o fer-ne un de nou i 

gran a la zona del parc del Sindicat
1 1 1 3 1

66 Retirar els pins que hi ha al llarg de gairebé tota l’avinguda Prat de la Riba 2 2 2 6 8

74 Natura de camí a l'escola: posar arbres en tots els forats ja preparats en el Carrer 

Josep Benet.
2 2 2 6 0

97 Afegir elements de jocs per infants en algun dels parcs existents 2 2 1 5 5

135 Posar mobiliari nou, adequar els elements per infants de 0- 3 anys i posar ombra als 

parcs infantils de Cervera
3 2 1 6 3

147 Crear un nou parc infantil i un espai verd/hort o zona de compostatge a la zona 

tancada al costat de l'escola Jaume Balmes
1 1 1 3 1

159 Replantar els arbres morts i cuidar les flors del passeig de l'estació de Cervera 3 3 3 9 12



RESULTATS PRIORITZACIÓ

10

N PROPOSTES ÀMBIT VIA PÚBLICA, ENLLUMENAT I MOBILIARI URBÀ
LES MÉS 

NECESSÀRIES

LES QUE BENEFICIEN A 

MÉS POBLACIÓ

LES MÉS 

SOSTENIBLES
TOTAL GRUPAL

PRIORITAT 

FINAL

4 Reforma dels vestidors i dutxes del pavelló polivalent. 2 3 1 6 1

9 Augmentar l’ombra a les piscines municipals 3 2 3 8 7

38 Vestidors compartits per al futbol i el basquet/futbol sala 2 3 1 6 1

60 Arreglar la sala del casal o arranjar alguna cosa al auditori per fer-hi cinema 3 2 3 8 8

83 Creació d'un buc d'assaig a la sala la Pèrgola 1 2 1 4 0

114 Actuacions de preservació de l'església medieval de santa magdalena: arrencar 

la vegetació, perímetre de grava, consolidar espadanya.
1 1 3 5 3

115 Fer pistes de pàdel cobertes o cobrir les pistes de pàdel que hi ha 2 3 3 8 4

129 Reforma de la pista poliesportiva del camí dels pagesos 2 2 3 7 6

138 Adequació de la pista d'atletisme 1 2 3 6 2

143 Cervera ciutat bonica, ciutat per a tothom bonica: que es facin pintures 

artístiques (estil Penelles), jardins verticals, escultures, etc..., en espais com els 

túnels de sota la via, parets pintades o avorrides sense pintar
3 1 1 5 0

171 Arreglar el camp de futbol de ciutat jardí i posar xarxes, herba i marcar les 

línies.
1 1 1 3 1
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Les 10 propostes seleccionades han estat escollides en funció del nombre de vots de les

persones assistents (columna de prioritat final). Es va haver de desempatar entre 3 propostes

que tenien 4 vots. Per a fer-ho es va votar a ma alçada entre les propostes en qüestió.

Després del desempat, les 10 propostes que passen a la fase de validació final són:

N Descripció de la proposta

9 Augmentar l’ombra a les piscines municipals.

24 Arreglar l’asfalt dels carrers Tarros i Patronat de la Passió.

60 Arreglar la sala del casal o arranjar alguna cosa al auditori per fer-hi cinema.

66 Retirar els pins que hi ha al llarg de gairebé tota l’avinguda Prat de la Riba

70 Millorar el Passeig de l’estació (espai verd i terra, bancs) i l’estat del carrer Passatge Encesa

97 Afegir elements de jocs per infants en algun dels parcs existents

115 Fer pistes de pàdel cobertes o cobrir les pistes de pàdel que hi ha.

121
Arreglar les parets del camí del cementiri i la placeta de l’entrada, posant-hi baranes al 

marge sobre la carretera d’Agramunt.

129 Reforma de la pista poliesportiva del camí dels pagesos

159 Replantar els arbres morts i cuidar les flors del passeig de l'estació de Cervera.

PROPOSTES ESCOLLIDES
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A continuació, es detallen les propostes que queden com a reserva i que en cas que alguna

de les 10 propostes anteriors no sigui viable, se seleccionarà la primera proposta d’aquesta

llista, i així successivament.

N Descripció de la proposta

111 Il·luminar l’entrada al poble de Castellnou d’Oluges

87
Arranjament del tram de vorera de l’av. Guissona, entre l'Avinguda President Tarradelles i 

carrer d’Angel Guimerà 

135
Posar mobiliari nou, adequar els elements per infants de 0- 3 anys i posar ombra als parcs 

infantils de Cervera

114
Actuacions de preservació de l'església medieval de santa magdalena: arrencar la vegetació, 

perímetre de grava, consolidar espadanya.

69 Adequació i millora del parc i els accessos de Mas Duran

100
Senyalitzar o limitar la velocitat a l'alçada de NOBADIS (Bonateca) i fins a l'alçada del col·legi 

Mossèn Josep Arques

118 Acabar d'enrajolar la plaça del Lledoner i refer els canals pluvials perquè no s'inundi.

152 Arreglar la font antiga de Castellnou d’Oluges

6 Camins segurs i adequació de les zones d'accés a la llar d'infants arrel.

PROPOSTES RESERVA (1)
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N Descripció de la proposta

17 Millorar i ampliar el mobiliari del parc del "bosquet" i posar-hi taules de pic-nic

138 Adequació de la pista d'atletisme

131 Elaborar un pla integral de senyalització del nucli urbà i de l’entorn natural de Cervera

151 Posar baranes al carrer la Font de Castellnou d’Oluges i arreglar el paviment

13
Adequar la zona infantil de la plaça del Sindicat Agrícola: millora de l’equipament, adequació 

per diverses edats (mínim 1 any), tancament de la zona, prohibició d'accés a gossos i canvi 

d'escombraries oxidades.

57
Ampliar i modernitzar el parc infantil del carrer Víctor Balaguer o fer-ne un de nou i gran a la 

zona del parc del Sindicat

147
Crear un nou parc infantil i un espai verd/hort o zona de compostatge a la zona tancada al 

costat de l'escola Jaume Balmes

4 Reforma dels vestidors i dutxes del pavelló polivalent.

38 Vestidors compartits per al futbol i el basquet/futbol sala

PROPOSTES RESERVA (2)
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N Descripció de la proposta

171 Arreglar el camp de futbol de ciutat jardí i posar xarxes, herba i marcar les línies.

65 Modificació de les papereres perquè es pugui introduir les bosses de residus canins

93
Refer la paret de pedra, fer paviment de c.p, enrajolat de pedra i barana d'acer al mirador final 

del carrer Cases Noves amb carrer Baixada de la Muralla

105 Canviar les faroles del carrer Biosca

15 Recuperació de l’entorn rural de la bassa de la Cardosa

18 Ampliar els jocs del parc Infantil situat a la Plaça de Jaume Magre

74
Natura de camí a l'escola: posar arbres en tots els forats ja preparats en el Carrer Josep 

Benet.

83 Creació d'un buc d'assaig a la sala la Pèrgola

143
Cervera ciutat bonica, ciutat per a tothom bonica: que es facin pintures artístiques (estil 

Penelles), jardins verticals, escultures, etc..., en espais com els túnels de sota la via, parets 

pintades o avorrides sense pintar

PROPOSTES RESERVA (3)



INFORMA’T
www.cervera.cat

Telegram: @paeriacervera

Ebando de la paeria

Facebook: @paeriacervera

Instagram: @paeriacervera

Twitter: paeria.cervera

https://www.cervera.cat/ajuntament/pressupostos-participatius-2023


MOLTES 
GRÀCIES


