A la Canonja, essent les 12:15 hores del dia 2 de novembre de 2021, es reuneixen els senyors
Salvador Ferré Budesca, en la seva condició de regidor de Participació Ciutadana i el Sr. Daniel
Sánchez Miguel, tècnic de l’administració general, adjunt a secretaria, de l’Ajuntament de la
Canonja, als efectes de dur a terme l’escrutini dels vots presencials (en paper) dels pressupostos
participatius, exercici 2021, i la comprovació i suma amb els vots efectuats de forma telemàtica,
deixant constància del resultat a l’expedient en tràmit.
El resultat de l’escrutini efectuat és el següent:
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PROPOSTA
Millorar i mantenir l’Anella Verda: Millorar
alguna de les zones del camí com la que
toca a Bonavista, reforçant senyalitzacions i
millores de ferm on calgui.
Millora de l’entrada a la Canonja per
l’avinguda de la Florida: Enjardinar la
rotonda i dissenyar i instal·lar lletres
anunciant el nom de la Canonja.
Ombra al Parc de les Dues Hortes:
Instal·lació d'una vela que proporcioni
ombra a diferents zones del parc.
Ombra a la zona de jocs de la plaça Ernest
Lluch: Col·locació d'una estructura amb
veles a la zona on es va instal·lar el joc per
a preadolescents
Instal·lació de càmeres de regulació
semafòrica a dos encreuaments: el del
carrer Masricart amb Bassa Fonda, i el
d'Escultor Martorell amb Carrasco i
Formiguera.
Pantalla digital a la llar d’infants: D'acord
amb la direcció del Centre, es proposa
l'adquisició d'una pantalla digital per a la
sala d'ús comú.
Instal·lació d'un sistema mecanitzat i
motoritzat per baixar i pujar les xarxes de
protecció existents en els dos testers de la
pista del poliesportiu.
Ombra a l’skatepark: Instal·lació de 6 pals
amb teles orgàniques per generar ombra.
Fer el carrer Sol de plataforma única: Crear
un carrer de plataforma única des del carrer
Nou fins al carrer Sant Antoni.
Elements de cartellera municipal: Instal·lació
de 4 elements (tòtems) cilíndrics
informatius en diferents ubicacions del
poble.
Renovació i millora del parc del carrer
Tramuntana amb instal·lació de nous jocs,
paviments tous i noves zones d'ombra.
Reforç de la il·luminació de la zona comuna
del Castell de Masricart

IMPORT €
80.000

60.000

35.000
50.000

12.000

2.000

35.000

10.000
200.000
15.000

60.000
5.000

Les propostes que han obtingut més vots són:
1.- Millorar i mantenir l’Anella Verda: Millorar alguna de les zones del camí com la que toca a
Bonavista, reforçant senyalitzacions i millores de ferm on calgui, amb un total de 205 vots.
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EXERCICI 2021.

2.- Millora de l’entrada a la Canonja per l’avinguda de la Florida: Enjardinar la rotonda
dissenyar i instal·lar lletres anunciant el nom de la Canonja, amb 160 vots.

i

3.- Ombra al Parc de les Dues Hortes: Instal·lació d'una vela que proporcioni ombra a diferents
zones del parc, amb 143 vots.
La suma del cost de les tres propostes abans citades, ascendeix a 175.000 €.
La següent proposta en ordre de puntuació és “Ombra a la zona de jocs de la plaça Ernest Lluch:
Col·locació d'una estructura amb veles a la zona on es va instal·lar el joc per a preadolescents”,
amb un pressupost de 50.000 €. La selecció d’aquesta proposta suposaria excedir el límit
pressupostari màxim de 200.000 € establert a les bases del procés dels Pressupostos
Participatius, motiu pel qual cal procedir a la selecció de les propostes següents, per ordre de
puntuació, sempre que es puguin executar sense excedir el límit prefixat, que són:
4.- Instal·lació de càmeres de regulació semafòrica a dos encreuaments: el del carrer Masricart
amb Bassa Fonda, i el d'Escultor Martorell amb Carrasco i Formiguera, amb un pressupost de
12.000 € i un total de 128 vots.
5.- Pantalla digital a la llar d’infants: D'acord amb la direcció del Centre, es proposa l'adquisició
d'una pantalla digital per a la sala d'ús comú, amb un pressupost de 2.000 € i un total de 117 vots
6.- Ombra a l’skatepark: Instal·lació de 6 pals amb teles orgàniques per generar ombra, amb un
pressupost de 10.000 € i un total de 92 vots.
La suma total de les 6 propostes guanyadores és de 199.000 euros.
Es detalla el resultat de les sis propostes seleccionades d’entre les dotze opcions presentades:
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PROPOSTA
Millorar i mantenir l’Anella Verda: Millorar
alguna de les zones del camí com la que
toca a Bonavista, reforçant senyalitzacions i
millores de ferm on calgui.
Millora de l’entrada a la Canonja per l’avinguda
de la Florida: Enjardinar la rotonda i dissenyar i
instal·lar lletres anunciant el nom de la Canonja.
Ombra al Parc de les Dues Hortes: Instal·lació
d'una vela que proporcioni ombra a diferents
zones del parc.
Instal·lació de càmeres de regulació semafòrica
a dos encreuaments: el del carrer Masricart
amb Bassa Fonda, i el d'Escultor Martorell amb
Carrasco i Formiguera.
Pantalla digital a la llar d’infants: D'acord amb la
direcció del Centre, es proposa l'adquisició
d'una pantalla digital per a la sala d'ús comú.
Ombra a l’skatepark: Instal·lació de 6 pals amb
teles orgàniques per generar ombra.
TOTAL

IMPORT €
80.000

60.000
35.000
12.000

2.000
10.000
199.000

I no havent-hi més assumptes a tractar, essent les 12:30 hores, s’aixeca la present acta que és
aprovada, i serà signada electrònicament pels assistents. La data i hora de formalització de la
present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin, és la que consta
en el present document, amb independència de la data de formalització de la signatura
electrònica.
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