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SESSIÓ DE RETORN

Dimarts, 30 de maig
Castell de Masricart
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El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació del municipi, mitjançant

el qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels

recursos econòmics municipals, establint així un canal efectiu de democràcia

participativa.

A més del component decisori, amb el Pressupost Participatiu pretenem incorporar

dins del procés accions destinades a millorar els canals de comunicació entre

l’Ajuntament i la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn

les demandes i necessitats de la Canonja.

PROPÒSIT
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PROCÉS
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PROPOSTES VÀLIDES
30

PROPOSTES NO 
VÀLIDES

87

Excedeix cost Pressupost Participatiu 24

No suposen inversions 19

No viables tècnicament 18

No competència municipal 7

S’han fet més de 3 propostes 6

Suposa contractació de personal 2

No són d’interès general 2

Massa genèriques, no valorables 1

No sostenibles 1PROPOSTES 
PRESENTADES

184 Previstes 2

Existents 5

PROPOSTES 
REPETIDES

67

Vàlides 28

No vàlides 39

RESULTATS GENERALS VALIDACIÓ
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VÀLIDES 30

Previstes 2

Existents 5

TOTAL 37

Excedeixen cost 24

No suposen inversions 19

No viables tècnicament 18

No competència municipal 7

S’han fet més de 3 propostes 6

Suposa contractació de personal 2

No són d’interès general 2

Massa genèriques, no valorables 1

No sostenibles 1

TOTAL 80

[ 67 repetides ]

[ 39 repetides ]

RESULTATS FINALS VALIDACIÓ

PROPOSTES POTENCIALS DE 
SER REALITZADES

PROPOSTES DESCARTADES

184
PROPOSTES
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2017

Cens potencial 4.719

Nombre de participants 545

Percentatge de participació 11,5%

Butlletes vàlides 545

Butlletes nul·les 0

Butlletes en blanc 0

DADES DE LES VOTACIONS
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT VOTS

12 Dotar de cuina pròpia el menjador de l’escola La Canonja 92.500 € 367

8
Marcar i senyalitzar una ruta perimetral de 7 km. que passi per camins i envolti el poble, inclòs el sector nord, per on es pugui 
caminar, anar en bici, córrer...

106.800 € 252

126
Instal·lació d’un sistema de descalcificació d’aigua a la sortida dels dipòsits d’abastament (subjecte a la negociació amb l’empresa de 
subministrament Ematsa)

100.000 € 219

77 Pissarra digital, projector, altaveus i ordinador amb 25 conjunts de taula, tamboret i cavallet per l’aula de plàstica de l’escola 18.000 € 179

125 Millores al pati de l’escola encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure 25.000 € 120

68 Construcció d’una pista de pàdel al lateral del poliesportiu tocant a la plaça Ernest Lluch 100.000 € 112

135 Instal·lació de videocàmeres de vigilància a la via pública 50.000 € 102

179 Instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la plaça Ernest Lluch 50.000 € 85

34 Camp de futbol 7 de gespa artificial al pati de l’escola 165.000 € 72

89 Millora dels accessos a l’escola amb ampliació de la vorera entre l’entrada d’educació infantil i el parc 45.000 € 68

88 Instal·lació de passos de vianants elevats en diferents llocs del poble 54.000 € 67

75 Aplicar tractament antilliscant al terra perimetral del camp de futbol 5.000 € 61

45 Remodelar el tram inicial del carrer Marina fins al centre cívic i fer-lo més accessible 80.000 € 60

20 Passeig per a vianants d’un km. Des del camí de la Coma al Mas de l’Abeurador per camins públics a través de les hortes 182.000 € 57

99 Depuració de l’aigua de es piscines municipals mitjançant un sistema d’electròlisi amb sal 60.000 € 55

RÀNQUING
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT VOTS

108 Millora dels elements del parc infantil de la plaça Ernest Lluch 20.000 € 50

7 Fer passos de vianants elevats al carrer Carrasco i Formiguera 72.000 € 47

29 Dues zones d’esbarjo per a gossos condicionades amb serveis 76.000 € 47

109
Instal·lació d’elements de protecció de l’enjardinament de la Rambla de les Garrigues per evitar l’accés directe a la calçada fora dels 
passos habilitats

90.000 € 44

82 Retolació dels llocs emblemàtics del poble 15.000 € 40

107
Instal·lar 6 taules interpretatives del paisatge per tal d’identificar els principals elements geogràfics i naturals que s’observen a 
l’horitzó

30.500 € 39

171 Eliminació dels contenidors soterrats i substitució per  nous de superfície al carrer Escultor Martorell i a la plaça de la Raval 60.000 € 39

81 Arranjament i millora del camí de les Pletes 100.000 € 31

51 Reductors de velocitat i senyalització de trànsit al final del carrer Marina cantonada amb el carrer Vila-seca 8.000 € 28

83 Petita àrea d’autocaravanes a l’aparcament dissuassori del camí de Reus 15.000 € 22

105 Arranjament del refugi i senyalització de la boca de la sitja de la plaça Bisbe Borràs 20.000 € 21

67 Instal·lació d’un punt doble de recàrrega de vehicles elèctrics 20.000 € 20

61 Instal·lació d’una pilona retràctil al carrer Major de Masricart, a l’entrada de la plaça de l’Esperança 4.000 € 17

170 Instal·lació de 6 elements / plafons informatius per a la col·locació de cartells de les entitats 10.000 € 16

127 Instal·lació de papereres de reciclatge a diferents equipaments municipals 5.000 € 13

RÀNQUING (continuació)
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PROPOSTES SELECCIONADES

PROPOSTES
COST 

APROXIMAT VOTS

12 Dotar de cuina pròpia el menjador de l’escola La Canonja 92.500 € 367

8
Marcar i senyalitzar una ruta perimetral de 7 km. que passi per camins i envolti el poble, inclòs el sector nord, 
per on es pugui caminar, anar en bici, córrer...

106.800 € 252

TOTAL = 199.300 €

126
Instal·lació d’un sistema de descalcificació d’aigua a la sortida dels dipòsits d’abastament (subjecte a la negociació amb l’empresa de 
subministrament Ematsa)

100.000 € 219

77 Pissarra digital, projector, altaveus i ordinador amb 25 conjunts de taula, tamboret i cavallet per l’aula de plàstica de l’escola 18.000 € 179

125 Millores al pati de l’escola encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure 25.000 € 120

68 Construcció d’una pista de pàdel al lateral del poliesportiu tocant a la plaça Ernest Lluch 100.000 € 112

135 Instal·lació de videocàmeres de vigilància a la via pública 50.000 € 102

179 Instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la plaça Ernest Lluch 50.000 € 85

34 Camp de futbol 7 de gespa artificial al pati de l’escola 165.000 € 72

89 Millora dels accessos a l’escola amb ampliació de la vorera entre l’entrada d’educació infantil i el parc 45.000 € 68

88 Instal·lació de passos de vianants elevats en diferents llocs del poble 54.000 € 67

75 Aplicar tractament antilliscant al terra perimetral del camp de futbol 5.000 € 61
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

1. Dotar de cuina pròpia el 
menjador de l’escola La 
Canonja
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

1. Dotar de cuina pròpia el 
menjador de l’escola La 
Canonja



12

INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

2. Marcar i senyalitzar una 
ruta perimetral de 7 km. 
que passi per camins i 
envolti el poble, inclòs el 
sector nord, per on es 
pugui caminar, anar en 
bici, córrer...



13

INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

2. Marcar i senyalitzar una 
ruta perimetral de 7 km. 
que passi per camins i 
envolti el poble, inclòs el 
sector nord, per on es 
pugui caminar, anar en 
bici, córrer...
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US AGRAIREM QUE AVALUEU 

EL PROCÉS A PARTIR DELS 

FORMULARIS FACILITATS 

AVALUACIÓ
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MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA 
PARTICIPACIÓ


