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PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

26 de febrer
al 18 de març
   participa.reus.cat

Com puc votar?

Entra a participa.reus.cat

Si encara no estàs registrat/ada: 
Registra’t
—Rebràs un missatge amb un enllaç de confirmació 
al teu correu electrònic 
—Obre l’enllaç per activar el compte

Si ja estàs registrat/ada:
Identifica’t amb el teu correu 
electrònic i contrasenya

Fes clic al botó "Participa" 
per accedir a les propostes

Vés a la pestanya 
"Votació Grans projectes"
Dóna suport com a màxim a 2 propostes

Vés a la pestanya 
"Votació Petits projectes"
Dóna suport com a màxim a 4 propostes

Si no ho has fet prèviament en el moment de la 
primera votació, la plataforma et demanarà que et 
verifiquis amb el Padró municipal, aquesta verificació 
només es fa una vegada i serveix per a qualsevol 
procés en què vulguis participar.

participa



2ªetapa

1ªetapa

3ªetapa

4ªetapa

5ªetapa

6ªetapa

7ªetapa

En quina estapa estem?

Presentem les nostres propostes

Avaluem les propostes

Donem suport a les propostes

Avaluem les propostes finals

Votem les propostes finals

Les 6 primeres de la categoria 
Petits projectes i les 3 primeres 
de la categoria Grans projec-
tes seran acceptades perquè 
la suma dels seus imports serà 
igual o inferior a 750.000 €. L’ac·
ceptació de les següents pro·
postes anirà en funció del crèdit 
restant fins arribar al total del 
pressupost assignat.

Coneixem els resultats
Es donaran a conèixer els resultats del procés i, per 
tant, les propostes que s’executaran.

Avaluem el procés
Tots els participants tindran l’oportunitat d’avaluar el 
procés per tal de poder recollir millores de cara a 
processos participatius futurs.

Què són els pressupostos 
participatius?
Els Pressupostos Participatius perme·
ten a la ciutadania decidir sobre els 
pressupostos públics. Enguany, i per 
primera vegada, els veïns i veïnes de 
Reus poden decidir en què destinar 
750.000 € de la partida d’inversions 
del pressupost municipal.

Qui pot votar les propostes?
Totes les persones majors de 16 anys 
(inclosos) empadronades a Reus po·
dran votar fins a 6 propostes de les 
43 finalistes (un màxim de 2 suports 
per Grans Projectes i un màxim de 4 
suports per Petits projectes).

On puc votar?
A través de participa.reus.cat. Aques·
ta plataforma permet la votació des 
de qualsevol dispositiu: ordinador, 
tauleta o mòbil.

Durant la fase de votació, del 26 de febrer al 18 de març,  
s’habilitaran punts de participació equipats amb ordinadors 
i wifi en diferents espais de la ciutat: centres cívics, Casal 
de Joves, biblioteques, OAC i Antic Hospital. 
 
I a més també podràs votar: 
—als mercats municipals, els dies 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de març 
—i a l’Hospital de Sant Joan, els dies 26 i 28 de febrer, 
2, 12, 14 i 16 de març de 9 a 13h.

Acte de presentació pública 
de les propostes finalistes
Tots els autors/res de les propos·
tes finalistes tindran l’oportunitat 
d’explicar breument la seva pro·
posta:

—Quines són les necessitats i/o 
motivacions de la seva proposta.

—Com la proposta ajuda en la 
millora de la ciutat, barri i/o carrer.

26 febrer/18 març

27 novembre — 17 desembre

Desembre/gener

Fase no activada

Febrer

Març

Abril

Dissabte 3 de març i 
dissabte 10 de març. 
De 10 a 12 h. 
Sala d’actes de l’Antic Hospital 
de Sant Joan.

L’acte es conclourà tot com·
partint opinions i un vermut.



 01Remodelació del parc 
de gossos del parc de 

Claudi Tricaz

 L’actuació contempla la 
inclusió de diversos espais 

de joc i utensilis perquè 
els gossos hi puguin jugar. 
Inclou també la millora de la 
superfície.

 Josep
 Parc de Claudi Tricaz, c. de 
Sor Lluïsa Estivill, 15

 20.000 €

 02 Remodelació la zona del 
trenet del parc de Sant 

Jordi

 L’actuació al parc contem·
pla: mòdul de joc infantil 

de tren per substituir el mòdul 
actual malmès. Creació d’una 
passarel·la/camí per facilitar 
el pas dels cotxets de nens 
i cadires de rodes a la zona 
infantil.

 Estel
 Parc de Sant Jordi
 30.000 €

 03 Instal·lació d’un pipicà 
al c. de Vilafortuny 

 L’actuació consisteix en 
l’habilitació d’una zona 

enjardinada amb bancs i 
un espai destinat a que els 
gossos puguin fer les seves 
necessitats. 

 Maria de la Rosa
 Jardí del Pi, c. de Vilafortuny
 25.000 €

 04 Reestructuració de 
l’espai públic i viari de 

l’accés a la urbanització Sant 
Joan, accés CEIP La Vitxeta

 La proposta contempla 
dues actuacions: descon·

gestionar la zona d’aparca·
ment actual, i arranjar i ampliar 
la zona d'entrada al CEIP La 
Vitxeta.

 Marina Berasategui Canals
 Urb. Sant Joan (viari accés 
zona CEIP La Vitxeta)

 49.000 €

 05 Il·luminació dels  passos 
de vianants a l’av. dels 

Països Catalans i altres vies

 L’actuació contempla la 
il·luminació de tots els 

passos de vianants situats a 
l’av. dels Països Catalans. En 
cas de romanent, i segons cri·
teri tècnic, s’il·luminarien també 
altres passos de vianants.

 Esperanza
 Av. dels Països Catalans i 
altres vies 

 48.000 €

 06 Creació d’una zona in-
fantil al barri Monestir

 L’actuació consisteix en 
la construcció d’una zona 

amb jocs infantils, bancs i 
mobiliari complementari al c. 
de Miami, al costat de l’actual 
pàrquing, cantonada amb el 
passeig de Misericòrdia.

 Hermenegildo Piñero 
Méndez

 Barri Monestir, c. de Miami
 10.000€ 

 07 Instal·lació d’un parc in-
fantil al c. de Capafonts

 L’actuació inclou la instal·
lació d’un espai destinat 

als infants al c. de Capafonts.  
El parc contemplarà un seguit 
d’elements destinats a l’oci 
infantil. 

 Fermin González Gregorio
 C. de Capafons
 30.000 €

 08 Millora de la il·luminació 
a la riera de Miró 

 L’actuació contempla la 
millora de la il·luminació 

de la riera de Miró. En cas de 
romanent, i segons criteri tèc·
nic, s'il·luminarien també altres 
carrers de la ciutat. 

 Reusenc
 Riera de Miró
 30.000 €

 28 Ampliació de les voreres 
del carrer Camí de 

Valls, entre les cruïlles dels 
carrers de Sant Llibori i de 
Sant Magí

 L’actuació preveu la fase 
d’ampliació de les voreres 

del c. Camí de Valls, concreta·
ment l’espai inclòs entre el c. de 
Sant Llibori i el de Sant Magí. 

 Maria Dolors Guarro Garcia
 C. Camí de Valls, entre els 
carrers de Sant Llibori i de 
Sant Magí

 150.000 €

 29 Remodelació de 
l’skatepark

 La proposta inclou la 
reparació de les instal·la·

cions de l’actual skatepark i la 
col·locació de nous d’elements. 

 Truck
 C. de la Ginesta
 150.000 €

 30 Construcció d’un frontó 

 La proposta inclou la 
construcció d’un frontó 

públic i obert per jugar a 
pilota. 

 Elveitenaç
 A determinar
 135.000 €

 3132 Millores a la plaça de 
la Cultura de la Pau

 L’actuació inclou elements 
de diferents propostes 

presentades: incorporació d’un 
espai d’ombra amb jardine·
res i incorporació de nous 
elements de jocs infantils 
destinats a diferents edats.

 Oscar, Susana Galindo Diez
 Pl. de la Cultura de la Pau
 100.000 €

 33 Reurbanització de la 
vorera de la façana de 

l’Escola Maria Cortina al 
carrer d'Antoni Gaudí

 La proposta inclou els 
següents elements: ampli·

ació de la vorera de la façana 
de l’Escola Maria Cortina 
transformant l’aparcament en 
zona d’aparcament en filera, 
pavimentació de la vorera i 
eliminació de les llambordes 
de davant dels accessos a 
l’escola, arranjament dels 
escocells amb resina o similar, 
i soterrament de les línies aè·
ries de serveis en aquest tram.

 Cristiano Carrera
 C. d'Antoni Gaudí, entre el 
c. de Castellvell i el c. del 
General Moragues.  

 113.000 €

 34 Adequació de la vorera 
de la riera de l'Escorial

 L’actuació consistirà en 
arreglar la vorera de la 

riera de l’Escorial des del C. C. 
Migjorn fins a la cruïlla del c. 
de Pere Cavallé Llagostera.

 Isabel Moreno Reyes
 Riera de l'Escorial (des del 
C. C. Migjorn fins a la cruïlla 
del c. de Pere Cavallé Lla·
gostera)

 60.000 €

 35 Instal·lació d’elements 
adaptats per als nens 

amb mobilitat reduïda als 
parcs de la ciutat 

 L’actuació inclou la instal·la·
ció d’elements per a nens 

que tinguin una mobilitat reduïda 
a diferents parcs de la ciutat. El 
pressupost inclou com a mínim 
una instal·lació per districte.  

 Mª del Camen Moreno 
Reyes

 A determinar
 100.000 €

 36 Millores al parc de Mas 
Iglesias

 La proposta inclou actu·
acions de millora al parc 

de  Mas Iglesias, en concret 
es portarà a terme: millora 
d’enllumenat del parc, i nova 
zona infantil.

 Pili
 Parc de Mas Iglesias
 100.000 €

 37 Instal·lació d’un Pump-
track (circuit amb 

obstacles i pendents per a 
bicicletes)

 L’actuació consisteix en la 
instal·lació d’un Pumptrack 

en un espai d’uns 300 metres 
quadrats per a tot tipus de 
públic i edats.

 Dani
 Zona ubicada entre el Parc 
de la Festa i skatepark

 150.000 € 

 38 Creació d’una zona verda 
equipada amb diversos 

serveis al c. de Sor Lluïsa 
Estivill

 L’actuació consisteix en 
convertir el solar munici·

pal del c. de Sor Lluïsa Estivill, 
núm. 3, en una zona verda 
equipada amb un parc infantil i 
una zona d’esbarjo.

 Agustí Dosaiguas Jove
 C. de Sor Lluïsa Estivill, 3
 91.000 €

 39 Creació d’un parc per 
a famílies

 L’actuació contempla la 
creació d’un parc amb 

zona de jocs infantils i zona de 
picnic amb taules i bancs.

 Ana Garcia Pachon
 Camí del Roquís, 3 (parc 
pròxim a les piscines muni·
cipals)

 150.000 €

 40 Arranjament del 
barranc del barri 

Montserrat 

 L’actuació consisteix en 
arreglar el tram del bar·

ranc del barri Montserrat que 
encara queda per fer seguint 
la mateixa línia estètica del 
tram que ja està condicionat.

 Domingo Martinez Murcia
 3r tram de l’antic barranc 
de l’Escorial (entre el c. 
de Puertollano i l’esplana·
da del Camp de Futbol). 

 91.000 €

 41Ampliació de les vo-
reres al c. del Canal i 

altres carrers del barri del 
Carrilet

 L’actuació contempla 
l’ampliació de les voreres 

del c. del Canal. En cas de 
romanent, i segons criteri 
tècnic, s'ampliaria també a 
altres carrers del barri del 
Carrilet.

 Pedro Carrilet
 C. del Canal i altres car·
rers del barri del Carrilet

 150.000 €

 42 Reubicació del trans-
formador del barri 

Immaculada

 La actuació inclou el 
desplaçament del trans·

formador situat al passeig de 
l’Oliver a un espai de titulari·
tat pública. L’actuació inclou 
l’arranjament i recuperació de 
l’espai que actualment ocupa 
el transformador. 

 David
 Barri Immaculada, passeig 
de l'Oliver 

 150.000 €

 43 Remodelació de la sala 
polivalent de La Palma

 L’actuació consisteix 
en condicionar la sala 

polivalent de La Palma per 
tal de poder fer·hi concerts, 
xerrades... Inclou la remode·
lació de l’espai, la instal·lació 
de bombes de fred i calor, la 
dotació de la sala amb equip 
de so, un projector i una 
pantalla, la insonorització de 
l’espai i la creació d’una sala 
de control a l’altell.

 Dídac Aluja Mollar
 C. Ample, 75
 100.000 €

 09 Instal·lació de mobiliari 
urbà a la urbanització 

Bellissens

 L’actuació inclou la ins·
tal·lació de mobiliari urbà 

(bancs, papereres...) als carrers 
de la urbanització Bellissens: de 
Pere Benavent, del Comandant 
Sugranyes, de Mossèn Ramon 
Muntanyola... 

 Francesc
 Carrers de la urbanització 
Bellissens: de Pere Benavent, 
del Comandant Sugranyes, 
de Mossèn R. Muntanyola...

 23.000 €

 10 Millora de la il·luminació 
al c. de l'Escultor Modest 

Gené

 L’actuació inclou la millora 
o substitució de punts de 

llum per tal d' augmentar la 
il·luminació del c. de l'Escultor 
Modest Gené.

 Marga
 C. de l'Escultor Modest Gené
 10.000 €

 11Habilitació d’un espai fami-
liar al Centre Cívic Ponent

 S'habilitaria un espai familiar 
al Centre Cívic Ponent, 

adaptat per a l’ús de famílies 
amb infants.

 Elisenda
 Centre Cívic Ponent, av. 
dels Països Catalans, 106 

 5.000 €

 12 Instal·lació d’un parc in-
fantil al barri Montserrat 

 L’actuació consisteix en la 
creació d’un espai dotat de 

jocs infantils i ubicat a una part 
de la zona de petanca del 
barri Montserrat..

 Francisco Tomás Galindo
 Barri Montserrat, c. de Mas 
d’Aixemús, 8

 30.000 € 

 13 Col·locació d’elements 
que impedeixin aparcar 

damunt de les voreres del 
carrer dels Gegants

 L’actuació consisteix en la 
col·locació d’elements disu·

assius que impedeixin l’estaci·
onament dels vehicles damunt 
de les voreres del carrer dels 
Gegants.

 Carlos Martín Naranjo
 C. dels Gegants, cruïlla amb 
el c. de Sor Lluïsa Estivill

 15.000 € 

 14 Millores en la senyalitza-
ció dels camins i els seus 

enllaços

 Aquesta actuació consisteix 
en ampliar les senyalitzaci·

ons de camins, per tal d’afe·
gir·hi altres tipus d’informació 
d’interès (camins amb els quals 
enllacen, distàncies, itineraris...).

 Montse
 Ciutat
 20.000 €

 15 Millora del sistema de reg 
dels jardins de la plaça de 

la Festa Major

 L’actuació inclou la  modi·
ficació del sistema de reg 

dels jardins de la plaça de la 
Festa Major per tal d’evitar les 
molèsties als veïns.

 Valentín Rodríguez Bonillo
 Pl. de la Festa Major
 20.000 €

 16 Construcció d’un parc per 
a gossos a Mas Abelló 

 L’actuació consisteix en la 
creació d’un parc per a 

gossos a la zona pròxima del 
Centre Cívic. 

 Esperanza Galindo Ortiz
 Zona Centre Cívic Mas Abe·
lló, c. del Mas del Carpa

 30.000 €

 17 Pavimentació de la pl. 
del Bisbe Grau

 L’actuació contempla 
l’arranjament i pavimenta·

ció de la pl. del Bisbe Grau 
situada a la cruïlla del c. de 
Sant Benet amb el c. de 
l'Arquitecte Caselles del barri 
del Carme.

 José Machado Barroso
 Pl. del Bisbe Grau
 15.000 € 

 18 Tancament de jardins 
al voltant de les places 

de la Festa Major i del 
Seguici Festiu

 La proposta contempla 
la instal·lació de portes 

als jardins que hi ha al vol·
tant de les places de la Fes·
ta Major i del Seguici Festiu 
per facilitar·ne un tancament 
nocturn. 

 Jordi
 Places de la Festa Major i 
del Seguici Festiu  

 20.000 €

 19 20 · 21 Remodelació del 
parc d'Àngel Guimerà

 L’actuació inclou 
elements de diferents 

propostes presentades: 
tancament del parc (reixes  i 
portes per poder tancar el 
parc a les nits) i incorporació 
de terra de goma a la part 
de jocs infantils.

 Salvador Ginesta Aldea, 
Rosa Úb., Elena P.

 Parc d'Àngel Guimerà
 45.000 €

 22 Instal·lació de nous 
desfibril·ladors als  

centres cívics de Reus  

 L’actuació contempla la 
instal·lació de 6 desfi·

bril·ladors als centres cívics 
de Reus.

 Tania Lach·hab
 Centres cívics de Reus
 16.200 €

 

 23 24 Millora de la il·lu-
minació del camí de la 

Pedra Estela

 L’actuació consisteix en 
incrementar la il·luminació 

del camí de la Pedra Estela.

 Marta, Francesc
 Camí de la Pedra Estela
 49.000 €

 25 Substitució de les 
rajoles de la pl. de la 

Sagrada Família

 L’actuació consisteix 
en canviar les rajoles 

malmeses de la pl. de la 
Sagrada Família.

 Mar
 Pl. de la Sagrada Família
 30.000 € 

 26 Instal·lació de punts de 
recàrrega per a cotxes 

elèctrics

 L’actuació consisteix en 
la instal·lació de nous 

punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics a la ciutat.

 Àngel Domènech
 A determinar
 30.000 €

 27 Enrajolament del 
c. d'Antoni Fabra i Ribas 

 L’actuació inclou l’enra·
jolament del c. d'Antoni 

Fabra i Ribas.

 Josep
 C. d'Antoni Fabra i Ribas 
 6.000 € 

Petits projectes
 Propostes de fins a 50.000 € · En podràs votar 4

Grans projectes
 Propostes de 50.001 € a 150.000 € · En podràs votar 2

   participa.reus.cat

Parcs i jardins

Esports Salut

Via pública Ciutadania Cultura

Enllumenat Medi ambient

Àmbits d'actuació:

 Autor de la proposta original  Ubicació  Cost aproximat


