PROPOSTES DESCARTADES
Les 13 propostes que s’engloben dins d’aquesta categoria no han passat el triatge perquè no
s’ajusten plenament a les normes del procés (condicions establertes inicialment, i exposades
als tríptics informatius i al web https://www.jesus.cat/pparticipa21/index.php).
En cadascuna d’elles s’expliquen els motius pels quals la proposta ha estat descartada.
Els motius pels quals s’han descartat les propostes es distribueixen de la següent manera:
●
●
●

3 de les propostes s’han descartat perquè superen els 40.000 €
3 de les propostes s’han descartat per no ser una inversió
7 de les propostes s’han descartat pel fet de no ser de competència de l’EMD de Jesús
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PROPOSTES
DESCARTADES
PROPOSTA

9-3

TÍTOL

Ampliació i millora camí darrera camp de futbol.

Necessitat

Per una part important permetre la normal circulació de vehicles i
persones d'accés a la via verda i zona d'esbarjo així com l'entrada al
solar d'estacionament de vehicles situat al darrere del camp de futbol
que actualment comporta problemes .

Descripció

Alineació paret actual de les MM. Teresianes amb possible
expropiació part de terreny per tal de permetre la doble circulació de
vehicles i millora aquesta via important d'entrada i sortida a la
població des de la plaça de Francesc Queralt.

Ubicació

Des de la Plaça Francesc Queralt fins el final corba solar
estacionament vehicles darrera camp de futbol.

Descartada (motiu)

Una de les condicions que ha de complir la proposta realitzada és
que no supere el cost màxim de 40.000€. Les obres que s'haurien de
realitzar per dur a terme la proposta que ens presenta serien:
efectuar l'expropiació forçosa del terreny, desplaçar almenys un pal
de subministrament elèctric, refer el mur existent de separació de la
finca amb el camí i realitzar l'obra d'ampliació del camí. La suma de
totes elles, supera el cost màxim esmentat i per tant, no compleix la
seva proposta les condicions dels pressupostos participatius de
l'EMD de Jesús.
A més, la seva proposta inclou una expropiació forçosa, la qual és
considerada un procediment que amb base a una causa d'utilitat
pública o interès social, l'administració adquireix coactivament els
béns, per a ella mateixa o per a un tercer. Aquest procediment, és
considerat un tràmit lent i una de les condicions que han de complir
les propostes és que aquestes s'han d'executar durant l'any 2022 i
per tant, s'han d'incloure al pressupost d'aquest any, no podent
comprometre pressupostos d'anys posteriors, ni ser considerades
una despesa plurianual.
És per tot l'exposat, que la seva proposta no podrà ser considerada
viable.
Tot i així, l’EMD farà trasllat de la proposta a les Germanes Teresianes
per valoració de la mateixa.
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11-3

TÍTOL

I prevenir un problema al Terrer Roig? Passarel·la a la cruïlla amb la
Via Verda

Necessitat

La Via Verda és un equipament turístic i d'oci de primer ordre. La cruïlla
de la Via Verda amb el Terrer Roig és un risc d'accidents i un problema
de accessibilitat per a persones amb necessitats especials.

Descripció

Hi ha una solució fàcil i s'ha provat en altres llocs. Pensem amb visió
de
futur?
Mireu
aquest
link:
https://www.lavanguardia.com/vida/20011120/51262896557/una
-pasarela-peatonal-sobre-el-ave-en-lleida-es-el-primer-puente-deplastico-de-espana.html

Ubicació

Terrer Roig

Descartada (motiu)

Per totes les actuacions que es vulguin realitzar en aquesta zona de
domini públic, l'òrgan competent és el Consell Comarcal del Baix Ebre
i de conformitat amb l'estipulat a l'article 5 del Reglament Regulador
de l'ús de la via verda i la via cicloturista del Baix Ebre.
Per tal que les propostes presentades es puguin dur a terme cal que
l'EMD de Jesús en tingui la competència, i no és el cas.
És per tot l'exposat, que la seva proposta no podrà ser considerada
viable, no obstant donarem trasllat de la mateixa al CCBE.
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23-3

TÍTOL

Reasfaltatge.

Necessitat

Reasfaltatge del Camí de Jesús als Reguers

Descripció

Reasfaltatge de la calçada

Ubicació

Camí de Jesús als Reguers.

Descartada (motiu)

No és concreta.
En no especificar entre quins punts de la via cal fer l’actuació s'entén
que es sol·licita pel total del trajecte entre Jesús i els Reguers, per la
qual cosa no compleix amb una de les condicions que és que no
supere el cost màxim de 40.000€
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24-5

TÍTOL

Servei de correus rural.

Necessitat

Assolir les zones rurals amb el servei de correus.

Descripció

Fer arribar el servei de correus a les zones rurals de Jesús, sigui
dedicant algo expressament, aportant mitjans, ampliant horari del
repartidor actual....

Ubicació

Zones rurals de Jesús.

Descartada (motiu)

Per totes les actuacions que es vulguin realitzar en aquest sentit la
competència correspon a Correos.
Els informem que Correos està disposat a estudiar qualsevol proposta
de servei de carteria rural en la que, per iniciativa dels veïns, es puga
instal·lar una illa de bústies agrupades.

5

PROPOSTES
DESCARTADES
PROPOSTA

34-3

TÍTOL

Sobre un aparcamiento al C/ Garcia (a l'Hort de Pataques).

Necessitat

Al llegar al STOP en C/ Séquia i C/ Garcia, no se ven los vehículos
procedentes de Av. Santa Teresa. Por lo que habrá que aparcar dos

Descripció

Coches del C/ Garcia al lado oeste, tal como estan en la mitad sur de
la mencionada calle.

Ubicació

C/Garcia

Descartada (motiu)

No és una inversió.
En relació a tots els temes relacionats amb la seguretat vial es fa
trasllat de les propostes al cos de Policia Local, qui estudia en cada
cas quina intervenció cal fer per millorar la seguretat tant de les
persones com dels vehicles.
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37-6

TÍTOL

CENS DE PROPIETATS, PROPIETARIS I OCUPANTS DELS IMMOBLES
DEL CASC ANTIC

Necessitat

EVITAR LA "EN BREU" DEGRADACIÓ TOTAL DEL CASC ANTIC DE JESÚS
(I DE RETRUC DEL POBLE EN SI), TANT A NIVELL URBANÍSTIC COM
D'OCUPACIÓ I SALUBRITAT. RENOVACIÓ D'OFERTA D'ESPAIS SENSE
OBLIGACIÓ DE CREIXEMENT PERIMETRAL I POSANT EN VALOR EL
NUCLI URBÀ

Descripció

ESTABLIR UN CONTROL D'IMMOBLES (OCUPATS O NO) I PROPIETARIS;
DETERMINAR QUINS SÓN REHABILITABLES O RUINOSOS PER PODER
PRESENTAR A MITJÀ TERMINI UNA POSSIBLE PROPOSTA URBANÍSTICA
(AMB EXPROPIACIONS SI CAL) PER CREAR ZONES OBERTES I AMPLES.

Ubicació

CASC ANTIC DE JESÚS. ZONA DE CARRERS ESTRETS.

Descartada (motiu)

No és una inversió.
L’EMD de Jesús disposa en l'actualitat d’un llistat
d’habitatges/finques de característiques similars a les de la
proposta presentada.
Si bé és cert que en l’actualitat l’ús que se´n fa del mateix és
sobretot per gestionar temes de seguretat (ocupació de cases de
buides, control de nidificació d’animals peridomèstics, creixement
de vegetació perillosa, control de plagues…) prenem nota de la
proposta per tal d’ampliar la informació actual en la línia suggerida.
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52-6

TÍTOL

Drogues al carrer NO

Necessitat

Viure més dignament, sense suportar els efectes que les drogues
causen en les persones.

Descripció

Encarregar un vigilant que circule pel poble (o simplement algun Bar),
detectant aquests actes i denunciant-los.

Ubicació

Carrer

Descartada (motiu)

No és una inversió.
Les propostes no poden derivar en la contractació de nou personal.
Tots els temes relacionats amb la seguretat ciutadana es traslladen
al cos de Policia Local.
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3-3

TÍTOL

Ficar sentit comú al camí entre Jesús i Roquetes per la via verda

Necessitat

Problemes per ser el camí molt estret i al creuar-se vehicles. Molt mal
estat permanent del sol. Circulació estant prohibida de camions,
furgons grans, tractors,....

Descripció

Arreglar el sol bé (la baixada de Jesús està bé fa anys). Impedir el
pas de vehicles no autoritzats (i han formes) i multar de forma seria
als que no facen cas (1 càmera). Fer-lo de un sentit per cotxes i de
dos per bicis i motos.

Ubicació

Camí de Jesús a Roquetes. Per via verda

Descartada (motiu)

Per totes les actuacions en matèria d’inversió que es vulguin realitzar
en aquesta zona de domini públic, l'òrgan competent és el Consell
Comarcal del Baix Ebre i de conformitat amb l'estipulat a l'article 5 del
Reglament Regulador de l'ús de la via verda i la via cicloturista del Baix
Ebre.
Per tal que les propostes presentades es puguin dur a terme cal que
l'EMD de Jesús en tingui la competència, i no és el cas.
De manera puntual tant l’EMD de Jesús com l'Ajuntament de Roquetes
s’encarreguen de fer manteniments específics per tal facfilitar-ne
l’accés al veïnat que utilitza aquesta zona de pas.
És per tot l'exposat, que la seva proposta no podrà ser considerada
viable, no obstant donarem trasllat de la mateixa al CCBE.
De tots els temes relacionats amb la seguretat vial es fa trasllat de les
propostes al cos de Policia Local, qui estudia en cada cas quina
intervenció cal fer per millorar la seguretat tant de les persones com
dels vehicles
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4-3

TÍTOL

Asfaltar carretera via verda entre Roquetes i Jesús

Necessitat

El forats que sempre hi han i que mai s'acaba de resoldre d'una
forma definitiva.

Descripció

Asfaltar amb una bona capa (com ho fan a la majoria de carrers i
carreteres) la carretera que forma part de la Via Verda, entre Jesús i
Roquetes, molt transitada i molt descuidada amb aquest aspecte.
També es podria ficar un poc d’il·luminació.

Ubicació

Carretera entre Jesús i Roquetes que forma part de la Via Verda

Descartada (motiu)

Per totes les actuacions en matèria d’inversió que es vulguin realitzar
en aquesta zona de domini públic, l'òrgan competent és el Consell
Comarcal del Baix Ebre i de conformitat amb l'estipulat a l'article 5 del
Reglament Regulador de l'ús de la via verda i la via cicloturista del Baix
Ebre.
Per tal que les propostes presentades es puguin dur a terme cal que
l'EMD de Jesús en tingui la competència, i no és el cas.
De manera puntual tant l’EMD de Jesús com l'Ajuntament de Roquetes
s’encarreguen de fer manteniments específics per tal facfilitar-ne
l’accés al veïnat que utilitza aquesta zona de pas.
És per tot l'exposat, que la seva proposta no podrà ser considerada
viable, no obstant donarem trasllat de la mateixa al CCBE.
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5-3

TÍTOL

Carretera via verda Jesús-Roquetes

Necessitat

M'agradaria que arreglessin el tram de via verda de Jesús a Roquetes

Descripció

Està en molt mal estat i no es pot circular bé i és un camí molt
transitat

Ubicació

Carretera de la via verda de Jesús a Roquetes

Descartada (motiu)

Per totes les actuacions en matèria d’inversió que es vulguin realitzar
en aquesta zona de domini públic, l'òrgan competent és el Consell
Comarcal del Baix Ebre i de conformitat amb l'estipulat a l'article 5 del
Reglament Regulador de l'ús de la via verda i la via cicloturista del Baix
Ebre.
Per tal que les propostes presentades es puguin dur a terme cal que
l'EMD de Jesús en tingui la competència, i no és el cas.
De manera puntual tant l’EMD de Jesús com l'Ajuntament de Roquetes
s’encarreguen de fer manteniments específics per tal facfilitar-ne
l’accés al veïnat que utilitza aquesta zona de pas.
És per tot l'exposat, que la seva proposta no podrà ser considerada
viable, no obstant donarem trasllat de la mateixa al CCBE.
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6-3

TÍTOL

Solucionar mal estat i funcionament de Camí de Jesús a Roquetes
per via verda.

Necessitat

Proposo arreglar bé el camí com la baixada de Jesús, que ho vau fer
perfecte fa anys i es manté sense trencar-se. A la resta del camí es
fan nyaps fa anys i cada 3 mesos està trencat de nou amb greu risc
d'accidents pels forats per a les bicis i motos

Descripció

Establir una sola direcció per automòbils i bidireccional per a motos i
bicicletes (normal a França), per lo estret del camí. Posar barres
d'altura i una càmera per multar els camions o tractors que no
compleixen amb la prohibició de passar.

Ubicació

Camí de Roquetes a Jesús per via verda

Descartada (motiu)

Per totes les actuacions en matèria d’inversió que es vulguin realitzar
en aquesta zona de domini públic, l'òrgan competent és el Consell
Comarcal del Baix Ebre i de conformitat amb l'estipulat a l'article 5 del
Reglament Regulador de l'ús de la via verda i la via cicloturista del Baix
Ebre.
Per tal que les propostes presentades es puguin dur a terme cal que
l'EMD de Jesús en tingui la competència, i no és el cas.
De manera puntual tant l’EMD de Jesús com l'Ajuntament de Roquetes
s’encarreguen de fer manteniments específics per tal facfilitar-ne
l’accés al veïnat que utilitza aquesta zona de pas.
És per tot l'exposat, que la seva proposta no podrà ser considerada
viable, no obstant donarem trasllat de la mateixa al CCBE.
De tots els temes relacionats amb la seguretat vial es fa trasllat de les
propostes al cos de Policia Local, qui estudia en cada cas quina
intervenció cal fer per millorar la seguretat tant de les persones com
dels vehicles
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13-3

TÍTOL

Reforma a l'Àube i Camí d’'Alfara

Necessitat

Ampliar el camí al tram més proper al poble i acabar amb que sigui
per un espill el veure els vehicles que venen en sentit contrari.

Descripció

Ampliar el camí en el tram que va des de l'enllaç amb el camí de
darrere del camp de futbol fins a l'Àube. Posar més bandes
reductores en el camí, sobretot després de corves. Més perilloses

Ubicació

Plaça de l'Àube i camí del Terrer Roig

Descartada (motiu)

Una de les condicions que ha de complir la proposta realitzada és que
no supere el cost màxim de 40.000€. Les obres que s'haurien de
realitzar per dur a terme la proposta que ens presenta serien: efectuar
l'expropiació forçosa dels terrenys,, refer els murs existent de
separació de les finques amb el camí i realitzar l'obra d'ampliació del
camí. La suma de totes elles, supera el cost màxim esmentat i per tant,
no compleix la seva proposta les condicions dels pressupostos
participatius de l'EMD de Jesús.
A més, la seva proposta inclou una expropiació forçosa, la qual és
considerada un procediment que amb base a una causa d'utilitat
pública o interès social, l'administració adquireix coactivament els
béns, per a ella mateixa o per a un tercer. Aquest procediment, és
considerat un tràmit lent i una de les condicions que han de complir
les propostes és que aquestes s'han d'executar durant l'any 2022 i per
tant, s'han d'incloure al pressupost d'aquest any, no podent
comprometre pressupostos d'anys posteriors, ni ser considerades una
despesa plurianual.
És per tot l'exposat, que la seva proposta no podrà ser considerada
viable.
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30-3

TÍTOL

Millora desaigües

Necessitat

Embassament aigua quan plou que baixa per Santa Maria Molas.

Descripció

Arreglar embassament a la Carretera de Xerta

Ubicació

Ctra. Xerta

Descartada (motiu)

Per a totes les actuacions que es vulguin realizar en relació als circuits
d'aigua del clavegueram, la gestió es fa des de l'Empresa Municipal de
Serveis Públics, Aigües de Tortosa.
Es per aquest motiu que la seva proposta no podrà ser atesa, no
obstant donarem trasllat de la mateixa a l'Ajuntament de Tortosa, com
a organisme competent.
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