
PROPOSTES DESCARTADES 2022

Les 14 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/pparticipa22/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 €
● 4 de les propostes s’han descartat per no ser una inversió
● 3 de les propostes s’han descartat pel fet de no ser de competència de l’EMD de

Jesús
● 1 de les propostes no és tècnica ni econòmicament viable
● 3 de les propostes ja estan previstes
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PROPOSTES
DESCARTADES

PROPOSTA 1-3

TÍTOL Instal·lació de fotovoltaiques al Hospital de Santa Creu de Jesús

Necessitat Instal·lar panells fotovoltaics per tal de reduir el gasto energètic
del Hospital i reduir les emissions de CO2, alhora que tenim en
compte la salut dels pacients i dels ciutadans que els hi envolta.

Descripció Instal·lar fotovoltaiques a bona part de la teulada del Hospital
per a que aquest sigui més sostenible.

Ubicació Teulada del Hospital de Santa Cruz de Jesús.

Descartada (motiu)
El lloc on proposa fer la inversió no és de titularitat de l'EMD de
Jesús i per tant l'EMD de Jesús no en té la competència.
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PROPOSTA 3-4

TÍTOL Deixalleria fixa tots tipus materials

Necessitat Una deixalleria fixa per evitar desplaçaments relativament llargs
amb deixalles i abandó de deixalles pel terme. Campredó queda
relativament llunyana

Descripció Montar una deixalleria fixa completa al terme de Jesús per
reciclar tot tipus de materials que faciliti

Ubicació Al terme de Jesús a una zona molt pròxima l’Aube a poder ser a fi
de facilitar tant la recollida com la deposició

Descartada (motiu)
Tot i que es tracta d’un projecte que en aquests moments ja
estem estudiant des de l’equip de govern de l’EMD, no és una
opció per poder dur a terme dins del marc dels pressupostos
participatius per diversos motius que s’expliquen a les bases
reguladores del procés.

D’una banda, i seguint el model de l’Agència de Residus de
Catalunya, l’import econòmic calculat per una deixalleria petita
oscil·la entre els 90.000€ i els 162.000€.

D’altra banda, una intervenció d’aquests tipus implica tant un
manteniment continu i com la contractació de nou personal per
poder donar un servei eficient a la ciutadania.

Tal com s'especifica a les bases:

Cost màxim de 40.000 €. La inversió no ha de tenir un cost
extraordinari de manteniment ni derivar en la contractació de nou
personal.
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PROPOSTA 8-3

TÍTOL Sanejament carrers

Necessitat Asfaltar i senyalitzar carrers

Descripció Sanejament carrers

Ubicació Tot el poble

Descartada (motiu) Tot i que en aquest moment des de l’equip de govern de l’EMD ja
estan previstes diferents actuacions en la línia suggerida, la
proposta passa a ser considerada com a DESCARTADA pel
següent motiu:

La ubicació referida no és concreta, per tant, la intervenció a
realitzar superaria l’import màxim de 40.000 €
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PROPOSTA 12-3

TÍTOL Dar la gracias

Necessitat Gracias por la nueva rotonda de la entrada a Jesús por la C-12.

Espero que ahora será más fácil y más cómodo entrar y salir por el

vial, antes mencionado.

Descripció Ha costado (desde el 02/05/1988) pero parece que ha valido la pena

Ubicació Sr. Víctor, Alcalde de Jesús, y señores concejales y demás miembros

de esta corporación. Me parece que tampoco estaría de más que se

llevara a cabo el ya proyectado tercer o cuarto puente sobre el Ebro

entre Remolinos y Jesús, ya sé que si dependiera directamente de

ustedes y del Ayuntamiento de Tortosa seguramente hoy día ya

estaría construido y en servicio, pero como es lógico supongo que

depende de las “más altas esferas” como la Generalitat y

posiblemente del Estado Español. Seria una obra ambiciosa y

excelente, si algún día se llevase a cabo.

Otro “proyecto” que hace algunos años salió de mi “humilde y

modesta cabeza” fué lo de construir un túnel entre Remolinos y el

Barrio de el Rastro para todo tipo de vehículos, para así evitar las

curvas y las cuestas y tener un acceso llano y directo. Creo que esto

era pedir demasiado.

Lo que ahora se me acaba de ocurrir en “mi cabeza” sería construir

el túnel pero solo para: peatones, bicis, patinetes, ciclomotores y

motos, pero eléctricos, ya que los convencionales (de explosión)

contaminan demasiado el “soñado” túnel. Se supone que tendría

que estar iluminado. Qué les parece a ustedes la idea?

Descartada (motiu) No competència de l’EMD
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PROPOSTA 16-3

TÍTOL Tramo antigua via Val de Zafán entre Km.125’170 - 125’410

Necessitat Una capa con aglomerado antes de las elecciones locales del

28/05/2023

Descripció Las elecciones Locales son cada 4 años y 2 días. 4 años són 1.461

días + 2=1.463 días ó 209 semanas y así es divisible por 7.

Entendido?

Ubicació Tramo Roquetes-Jesús por la via.

Descartada (motiu) Tot i que l’actuació no és competència de l’EMD de Jesús ja està
planificada la mateixa amb el CCBE a petició de les dues
poblacions afectades. La millora es durà a terme durant el 2022 i
està prevista una segona fase d’il·luminació durant el primer
semestre del 2023.
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PROPOSTA 20-3

TÍTOL Carrers nets

Necessitat Que es netegen els carrers

Descripció El camió de neteja sempre se n'oblida de passar pel carrer
Saragossa. No pot ser que aquest carrer sempre estigui brut i
altres com aquests. Ficar càmeres i multar a les persones que
tiren escombraries pesants als contenidors davant l'Hospital de
Jesús

Ubicació Carrer Saragossa Entre Passeig de Mossèn Valls i Av. Santa
Teresa de Jesús

Descartada (motiu) No ser inversió
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PROPOSTA 21-5

TÍTOL Fer arribar la fibra òptica on no arriben les companyies

Necessitat Que el 100% del territori de Jesús tingui opció a contracta fibra
òptica, ja que cada cop cobreix més necessitats, sobretot en
temes de teletreball.

Descripció Fer arribar la fibra on no arriben les empreses de
telecomunicacions i llogar l'accés a la infraestructura a les
empreses de telecomunicacions que volguessin oferir el servei.
També es podria retornar la inversió amb les ajudes NEXT Gen de
la UE.

Ubicació Les zones de Jesús on encara no arribi la fibra, sobretot per la
zona rural Partida Sant Bernabé.

Descartada (motiu) No tenir la competència i superar l’import màxim de 40.000€
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PROPOSTA 23-5

TÍTOL Subvencionar el bus urba a majors de 65 anys i discapacitats

Necessitat Facilitar el transport a persones que no poden conduir

Descripció Arribar a un acord amb Hife perquè aquests col·lectius de
mobilitat reduïda puguin fer ús del transport públic de forma
gratuita.

Ubicació Les rutes que passin per Jesús

Descartada (motiu) No ser inversió. No tenir la competència
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PROPOSTA 24-5

TÍTOL Modificació de la ruta del bus urbà

Necessitat Que els veïns de la zona de Partida Sant Bernabé tinguin parada

Descripció Proposa a Hife que la ruta de Jesús els Reguers també la faci pel
camí  de Jesús els Reguers, perquè els veïns de la zona puguin
accedir-hi.

Ubicació Camí  de Jesús als Reguers, urbanització Pou de la concha

Descartada (motiu) No ser inversió. No tenir la competència
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PROPOSTA 25-3

TÍTOL Nou asfaltat del Carrer Diego de León (tram de via verda entre
Jesús i Roquetes)

Necessitat Facilitar que la circulació sigui més fàcil per als vehicles.

Descripció Cada dia hi ha més gent que entra a Jesús per aquest accés i està
en molt males condicions. És necessari renovar l'asfaltat i valorar
la possibilitat de fer més ample el carrer per facilitar
l'entrecreuament entre dos vehicles.

Ubicació Carrer Diego de León (tram de via verda entre Jesús i Roquetes)

Descartada (motiu) Tot i que l’actuació no és competència de l’EMD de Jesús ja està
planificada la mateixa amb el CCBE a petició de les dues
poblacions afectades. La millora es durà a terme durant el 2022 i
està prevista una segona fase d’il·luminació durant el primer
semestre del 2023.
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PROPOSTA 27-5

TÍTOL Soterrar contenidors l'Aube (camí  Terrer Roig)

Necessitat Estan sempre plens, gent incí vica deixa escombraries a fora o els
buida al terra

Descripció Soterrar els contenidors i afegir un altre de groc per envasos que
és dels que més volum d'escombraries es genera

Ubicació Aube, entrada al camí  del Terrer Roig, prop entrada convent
Carmelites

Descartada (motiu) No ser tècnica ni econòmicament viables per solventar el
problema esmentat.
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PROPOSTA 41-6

TÍTOL Recerca de treballs tècnics

Necessitat Tinc feta uns llibres, son del tipus tècnics i molt productius i es

molt difícil donar- los-hi visibilitat.

Descripció Poder difondre i treballar amb aquesta riquesa com un actiu de

creixement i cultura. Proposo crear una espècie d'editorial com a

concurs i tècnic.

Ubicació Jesús, però seria molt viable a tota Catalunya.

Descartada (motiu) No s’ajusta a les bases
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PROPOSTA 46-3

TÍTOL Pas de via verda amb la costa del Terrer Roig

Necessitat Evitar que els usuaris de la via verda creuen al mateix nivell la

costa del Terrer Roig entrant amb situacions de risc pel trànsit i la

visibilitat reduïda. Posar una passarel·la o pont elevat deixant una

llum de 5 m a l'encreuament, en arc

Descripció Un arc doble (si fos necessari) de pas pels usuaris de la via verda

amb poc pendent i llum central de 5 metres i arc en horitzontal si

cal, sobre la costa del Terrer Roig

Ubicació Costa del 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 el que s'ha exposat, que la seva proposta no podrà ser
considerada viable, no obstant donarem trasllat de la mateixa al
CCBE.
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PROPOSTA 13-5

TÍTOL Decadència tanatori.

Necessitat En exterior, imatge neteja. En interior, lavabos (aseos), mobiliari,

reforma integral.

Descripció Situar el tanatori a l’alçada de la resta d’equipaments municipals.

Ubicació Avinguda Santa Maria Rosa Moles, 1 bx.

Descartada (motiu) Ja prevista
Titularitat del Departament de justícia en conveni amb
l'Ajuntament de Tortosa
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