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SESSIÓ DE RETORN

29 d’abril de 2019
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Amb la voluntat que els Pressupostos Participatius esdevingui un procés

participatiu continuat al municipi, s’ha dut a terme la segona edició amb diverses

novetats incorporades arrel de la valoració de l’anterior edició.

L’actual edició procés de Pressupost Participatiu ha atorgat a la ciutadania

empadronada al municipi de 16 anys o més la capacitat de decidir com es

destinaran 200.000 € de la partida d’inversions del pressupost municipal per l’any

2018.

PROPÒSIT
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PROCÉS 2019
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PROPOSTES VÀLIDES

20

PROPOSTES 

REPETIDES

20

No viables tècnicament 8

Excedeixen partida 7

No competència Ajuntament 6

Manquen dades contacte 5

No inversions 4

Indefinida 1

Suposa contractació nou personal 1

PROPOSTES 

PRESENTADES

79

PROPOSTES NO 

VÀLIDES

32

Vàlides 11

No vàlides 9

RESULTATS GENERALS VALIDACIÓ

PROPOSTES 

PREVISTES

7
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VÀLIDES 20

Previstes 7

TOTAL 27

No viables tècnicament 8

Excedeixen partida 7

No competència Ajuntament 6

Manquen dades contacte 5

No inversions 4

Indefinida 1

Suposa contractació nou personal 1

TOTAL 32

[ 9 repetides ]

[11 repetides ]

RESULTATS FINALS VALIDACIÓ

PROPOSTES POTENCIALS DE 

SER REALITZADES

PROPOSTES DESCARTADES

79

PROPOSTES
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2019

Cens potencial 4.815

Nombre de participants 399

Percentatge de participació 8,3%

Butlletes vàlides 390

Butlletes nul·les 9

Butlletes en blanc 0

DADES DE LES VOTACIONS
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

42 Renovació de la xarxa i equipaments audiovisuals de les aules d’educació especial de l’escola de la Canonja 70.000 € 171

27 Millorar les xarxes de protecció i l’enllumenat de les pistes d’Ernest Lluch i construir un parell de grades 55.000 € 124

11 Il·luminar el carrer A (Lateral Poliesportiu) 15.000 € 106

46 Col·locar uns tendals d’ombra, més jocs infantils i tanca de protecció i al parc de les Dues Hortes 85.000 € 105

55 Instal·lar un tendal al pati de la llar d’infants 10.000 € 99

57 Cobrir bona part de la Pl. Catalunya amb una instal·lació de tendals de teixit troquel·lat 85.000 € 85

8 Col·locar al poliesportiu una 2a cortina i col·locar unes porteries per facilitar els entrenaments 12.500 € 76

20 Instal·lar 2 coixins antivelocitat al C. Manuel Carrasco i Formiguera 10.000 € 57

32 Construcció d’una bèstia de foc (Mamut) de titularitat municipal 15.000 € 54

61 Instal·lar un nou element i una pèrgola a l’skate park 30.000 € 41

53 Instal·lar un mòdul de WC públics 40.000 € 38

15 Canviar els jocs infantils i arreglar la zona central del parc del C. Ponç 16.000 € 32

78 Substitució de l’entrada actual del refugi per un element d’accés més simple 50.000 € 30

RÀNQUING
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

21 Instal·lar un pipi-can de tanca metàl·lica a la zona del Consum 15.000 € 28

12 Instal·lar 3 bancs al parc Agility caní 1.000 € 25

44 Fer plataforma única, al carrer del Sol, des de Carrer Versalles fins Carrer Nou 150.000 € 22

54 Posar una bateria de bicibox a la porta de l’institut 25.000 € 22

47 Compra i instal·lació a diferents espais de 8 jardineres 7.000 € 19

71 Instal·lar 4 tòtems per la fixació de cartells de les entitats 12.000 € 19

60 Renovar les màquines d’exercicis saludables dels diferents parcs 32.000 € 17

RÀNQUING
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

42
Renovació de la xarxa i equipaments audiovisuals de les aules d’educació especial de l’escola de la 
Canonja

70.000 € 171

27
Millorar les xarxes de protecció i l’enllumenat de les pistes d’Ernest Lluch i construir un parell de 
grades

55.000 € 124

11 Il·luminar el carrer A (Lateral Poliesportiu) 15.000 € 106

55 Instal·lar un tendal al pati de la llar d’infants 10.000 € 99

8 Col·locar al poliesportiu una 2a cortina i col·locar unes porteries per facilitar els entrenaments 12.500 € 76

20 Instal·lar 2 coixins antivelocitat al C. Manuel Carrasco i Formiguera 10.000 € 57

32 Construcció d’una bèstia de foc (Mamut) de titularitat municipal 15.000 € 54

12 Instal·lar 3 bancs al parc Agility caní 1.000 € 25

47 Compra i instal·lació a diferents espais de 8 jardineres 7.000 € 19

TOTAL = 195.500 €

RÀNQUING
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

42. Renovació de la xarxa i equipaments audiovisuals de les aules d’educació 

especial de l’escola de la Canonja

70.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
El nostre objectius és poder garantir a tot l’alumnat de la 
nostra escola una igualtat de recursos tecnològics a l’aula. La 
nostra proposta és poder comprar un total de 24 tablets de 
gran format i 25 tablets personals (de taula) per cobrir les 
necessitats de les 4 aules d’Educació Especial.

ES PODRÀ FER:
Tot el que contempla la proposta.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

27. Millorar les xarxes de protecció i l’enllumenat de les pistes d’Ernest Lluch i 

construir un parell de grades

55.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
Millorar la instal·lació de xarxes de protecció del fons de pista 
(tensió de la xarxa i qualitat de les mateixa), millorar 
enllumenat, actualment només disposa d'un punt de llum i és 
insuficient per la pràctica esportiva en horaris d'hivern (tarda), 
porteries anti-vandàliques, construcció de dos esglaons més 
de formigó per ser utilitzats com a graderia, construcció de 
dos petits vestidors (10-12 jugadors/es) i d'aquesta manera no 
dependre i alliberar els vestidors del poliesportiu.

ES PODRÀ FER:
Canviar les xarxes, millora de l'enllumenat i la construcció d'un 
parell de grades.

NO ES PODRÀ FER:
Tècnicament no és possible construir els vestidors.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

11. Il·luminar el carrer A (Lateral Poliesportiu) 15.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
Posar fanals al Carrer A (lateral del Poliesportiu) o en el seu 
defecte algun tipus d'il·luminació a la façana lateral del 
Poliesportiu.

ES PODRÀ FER:
Instal·lar 4 fanals de façana i una columna de llum.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

55. Instal·lar un tendal al pati de la llar d’infants 10.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
Posar un tendal a la llar d'infants que permeti tenir zones d'ombra . 

ES PODRÀ FER:
El que demana la proposta.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

8. Col·locar al poliesportiu una 2a cortina i col·locar unes porteries per facilitar els 

entrenaments
12.500 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
A modo y copia de las dos pistas de mini ya existentes en el 
polideportivo, habilitar una 3ª pista, con sus respectivas porterías y 
una cortina separadora como la ya existente para delimitar pistas 
por seguridad y hacer así efectiva la separación por tercios y dotar 
de mayor multi-funcionalidad a la instalación actual, ganando en 
capacidad y funcionalidad por horas de utilidad de pista.

ES PODRÀ FER:
Col·locar una 2a cortina i col·locar unes porteries per facilitar els 
entrenaments.

NO ES PODRÀ FER:
La pista actual no es pot dividir de forma reglamentària en 3 pistes 
més petites per manca d'espai, fet que comportaria problemes de 
seguretat. Tanmateix el poliesportiu està dimensionat per tenir 4 
equips jugant simultàniament, no 6 equips.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

20. Instal·lar 2 coixins antivelocitat al C. Manuel Carrasco i Formiguera 10.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
En la calle Manuel Carrasco i Formiguera los coches cogen mucha 
velocidad . Habría que poner más badenes o radar para controlar la 
velocidad. Los coches van a toda pastilla.

ES PODRÀ FER:
Col·locar 2 coixins antivelocitat de 24m2 c/u.

NO ES PODRÀ FER:
Ja es va instal·lar un radar pedagògic. 
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

32. Construcció d’una bèstia de foc (Mamut) de titularitat municipal 15.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
Construcció d'un mamut com a bestiari de foc per poder participar 
en nom de La Canonja en trobades arreu de Catalunya. 

ES PODRÀ FER:
Es contempla la construcció d'una bèstia de foc de titularitat 
municipal que formarà part del seguici popular canongí.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

12. Instal·lar 3 bancs al parc Agility caní 1.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
El Parc Agility només disposa d'un banc, estaria bé que n'hi hagués 
alguns més per a que els amos dels gossos poguessin seure mentre 
hi són. 

ES PODRÀ FER:
Instal·lar-ne tres més, a part del que hi ha.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

47. Compra i instal·lació a diferents espais de 8 jardineres 7.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
Se podrían colocar jardineras en diferentes puntos del pueblo, que personas 
voluntarias se ofrecieran para hacerse cargo de plantar y mantenerlas. Así como 
están en el carrer Masricart i Raval, aunque estas están descuidadas pues no está 
controlado quien las mantiene. Creo que esto es una iniciativa que haría que 
todo el pueblo mirase más por mantenerlo limpio y bonito. Falta color y 
vegetación, el pueblo está muy seco.

ES PODRÀ FER:
Es contempla, doncs, l'adquisició i instal·lació de 8 jardineres en diferents espais 
a determinar pels tècnics. Però el manteniment sempre ha de ser càrrec del 
personal municipal o de l'empresa contractista del manteniment.

NO ES PODRÀ FER:
Els tècnics consideren que el Parc Ernest Lluc i el de Dues Hortes ja disposen de 
zones verdes suficients i no requereix instal·lar-hi jardineres. A la Rambla 15 
d'abril està prevista una actuació un cop acabin les obres de l'edifici d'usos 
polivalents. Al carrer Marina per l'amplada de les voreres no és viable instal·lar-hi 
jardineres. 
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US AGRAIREM QUE AVALUEU EL 

PROCÉS A PARTIR DELS 

FORMULARIS FACILITATS O A 

TRAVÉS DEL SEGÜENT ENLLAÇ: 

AVALUACIÓ

http://bit.ly/lacanonja2019

http://bit.ly/lacanonja2019
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MOLTES GRÀCIES


