
PROPOSTES FINALISTES
ESCOLLIDES PEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aquestes propostes han estat escollides al Consell de Participació Ciutadana que es va
realitzar el passat 5 de juliol. Els representants que van assistir al Consell de Participació
Ciutadana van prioritzar per mig d’un sistema de votació les propostes que es presenten a
la fase final de votació.

Les 10 propostes finalistes passen a la fase de VOTACIÓ POPULAR (setembre-octubre
de 2022). Totes les persones de 16 i més anys que estiguin empadronades a Jesús
podran votar-les.

S’executaran les propostes que obtinguin més vots fins a esgotar el pressupost de
40.000€ destinats a aquest procés.

1



PROPOSTES FINALISTES

1 - PROPOSTES SOBRE
MOBILITAT I ACCESSIBILITAT

PROPOSTA 29-1

TÍTOL ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES.

Necessitat Facilitar els desplaçaments a les persones amb mobilitat reduïda

pel poble, i de retruc, a les persones grans, a les famí lies amb

cotxet de nadons,...

Descripció Fer accessibles varis carrers

Ubicació 1. Anivellar els passos de vianants elevats amb les respectives

voreres.

2. Fer rampes a banda i banda al C. Primitiu Sabaté encreuament

amb el C. Sebastián Ladrón.

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES FINALISTES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 32-2

TÍTOL GRONXADORS INCLUSIUS

Necessitat Contribuir perquè tots els xiquets, independentment del seu

estat físic, puguen xalar del joc a la plaça.

Descripció Instal·lar algun gronxador inclusiu al nostre poble.

Ubicació En qualsevol plaça de gronxadors

Categoria (€) MITJANA
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PROPOSTES FINALISTES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 33-2

TÍTOL TRANSFORMACIÓ PLAÇA ENTRE PÈRGOLA I EMD

Necessitat Potenciar l’entrada de l’edifici de l´EMD de Jesús fent una gran

plaça frontal on a l´ombra dels Lledoners la gent tingui un espai

de trobada i esbarjo comú, lliure de vehicles.

Descripció Eliminar formigó actual, fer dos parterres on es plantaria

Lledoners en tresbolillo cada 6 metres, en la part central

situaríem adoquinat de tal forma que els arbres farien ombra a la

zona. Renovar jocs infantils.

Ubicació Espai entre la pèrgola i l'entrada de EMD

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES FINALISTES

2 - PROPOSTES SOBRE
PARCS, PLACES, ZONES
VERDES I LLOCS DE
TROBADA SOCIAL.

PROPOSTA 45-2

TÍTOL MILLORA DE L’ESPAI DE L’AUBE

Necessitat Objectius: Reestructurar l'espai per facilitar l'accés al camí  del

Terrer Roig i a l'antiga carretera de Xerta.

Descripció Remodelar l'espai i millorar la seva accessibilitat i la dels

contenidors d'escombraries millorant la circulació.

Ubicació Espai de l'Aube i adjacents.

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES FINALISTES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 2-3

TÍTOL MILLORA ACCÉS A JESÚS PER LA CASELLA

Necessitat Millora de la circulació i evitar perills als usuaris que utilitzen
aquest tram.

Descripció Millorar l'accés i la il·luminació, sigui en un carril bici o per als
vianants. Molts usuaris fem ús d’este tram per caminar. Els
vehicles (camions, cotxes, motos) sempre passen massa ràpid a
la recta.

Ubicació De l’Aube fins a l'entrada de la rotonda de la Casella.

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES FINALISTES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 10-3

TÍTOL FER UN POBLE MÉS BONIC ARREGLANT CARRERS

Necessitat Evitar perills als carrers pels forats.

Descripció Reparar l’asfalt de carrers i tapar forats.

Ubicació Repàs general

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES FINALISTES

3 - PROPOSTES SOBRE
ENLLUMENAT, VORERES,
CARRERS I CAMINS.

PROPOSTA 43-3

TÍTOL ENLLUMENAT DE NADAL

Necessitat La majoria de pobles vesteixen amb llums tots els carrers de les

seves poblacions per Nadal, malgrat això, Jesús és el poble amb

menys il·luminació nadalenca de la zona, i a sobre amb les

mateixes decoracions des de fa molts anys.

Descripció Renovar les llums de Nadal i posar-ne a més carrers (no sols els

carrers principals, sinó també a carrers travessers com Carrer

Flix [la part que dóna a l'Av. Molins del Compte], c/d'Aldover,

c/Garcia, c/Misericordia, c/Saragossa... i places)

Ubicació Per la majoria de carrers de Jesús.

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES FINALISTES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS.

PROPOSTA 7-44-4

TÍTOL PUMPTRACK / SKATE PARK

Necessitat Un pumptrack per fer esport i entreteniment a Jesús. Per a

bicicletes, skate i patinets. Molts joves del poble practiquen

aquest esport i han de desplaçar-se fora per a poder practicar-lo.

Descripció Pumptrack irregular amb corbes i salts de tota mena.

Ubicació Zona Pavelló (darrere)

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES FINALISTES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS

PROPOSTA 9-4

TÍTOL AMPLIACIÓ I COBERTA GRADA CAMP DE LA SANTA CREU

Necessitat Millorar l'estada de socis, pares, mares, familiars, amics i
simpatitzants al camp de la Santa Creu amb més seients i
coberts per protegir-se del sol, fred o pluja.

Descripció Ampliar la graderia actual de forma lateral per augmentar les
localitats amb seient i cobrir-la per protegir i evitar les
inclemències climatològiques.

Ubicació Camp de futbol de la Santa Creu

Categoria (€) GRAN
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PROPOSTES FINALISTES

4 - PROPOSTES SOBRE
EQUIPAMENTS PÚBLICS

PROPOSTA 48-4

TÍTOL CUINA MENJADOR ESCOLAR

Necessitat Renovació de tota la cuina del menjador escolar de l'IE Daniel

Mangrané per donar millor servei a l’increment d’usuaris.

Descripció L'IE Daniel Magrané té molta més demanda d'alumnes i això ha

comportat un augment considerable d'alumnes al menjador

escolar (180 menús diaris). Les instal·lacions són antigues i

velles i cal adaptar-les a les necessitats actuals.

Ubicació Menjador escolar de l’Institut Escola Daniel Mangrané

Categoria (€) MITJANA
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