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SESSIÓ DE RETORN

Dilluns, 7 de maig
Castell de Masricart
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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
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PROPOSTES VÀLIDES
12

PROPOSTES 
REPETIDES

27

No competència Ajuntament 7

No viables tècnicament 7

Excedeixen partida 5

No inversions 5

Manquen dades contacte 2

Excedeixen nombre màxim propostes 2

Indefinida 1

No sostenible 1

PROPOSTES 
PRESENTADES

77

PROPOSTES NO 
VÀLIDES

30

Vàlides 5

Previstes 4

No vàlides 18

RESULTATS GENERALS VALIDACIÓ

PROPOSTES 
PREVISTES

8
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VÀLIDES 12

Previstes 8

TOTAL 20

No competència Ajuntament 7

No viables tècnicament 7

Excedeixen partida 5

No inversions 5

Manquen dades contacte 2

Excedeixen nombre màxim propostes 2

Indefinida 1

No sostenible 1

TOTAL 30

[ 18 repetides ]

[ 9 repetides ]

RESULTATS FINALS VALIDACIÓ

PROPOSTES POTENCIALS DE 
SER REALITZADES

PROPOSTES DESCARTADES

77
PROPOSTES
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2018

Cens potencial 4.780

Nombre de participants 162

Percentatge de participació 3,39%

Butlletes vàlides 157

Butlletes nul·les 5

Butlletes en blanc 0

DADES DE LES VOTACIONS
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

33 Millores al pati de l’escola encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure. 25.000 € 78

56 Instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la Plaça Ernest Lluch. 60.000 € 60

36 Canalització d’aigües al Camí de la Creu, darrere de l’Escola la Canonja. 30.000 € 59

16
Instal·lació d’elements de protecció a l’enjardinament de la Rambla de les Garrigues per evitar l’accés directe a la calçada fora dels 
passos habilitats.

90.000 € 42

55
Implementació d’una aplicació mòbil de fotodenúncia per tal d’enviar avisos i incidències relatives a
la via pública a l’Ajuntament.

8.000 € 42

69 Arranjament de l’asfaltat de diferents carrers, que presenten deteriorament, del Sector Nord. 90.000 € 40

44 Arranjament i millora del Camí de les Pletes (millora del paviment, il·luminació , delimitació i senyalització). 100.000 € 37

41 Instal·lació de barres per l’entrenament físic a l’aire lliure (Street Workout) en un parc. 35.000 € 30

46
Instal·lar sis taules interpretatives del paisatge per tal d’identificar els principals elements geogràfics
i naturals que s’observen a l’horitzó.

30.500 € 17

58 Instal·lació de sis elements/plafons informatius per a la col·locació de cartells de les entitats. 15.000 € 15

47
Instal·lació d’una pantalla digital informativa a l’entrada del cementiri per tal de facilitar la localització
dels nínxols.

25.000 € 11

40 Dotar de micròfons i càmera la sala de plens de l’ajuntament. 50.000 € 4

RÀNQUING
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

33 Millores al pati de l’escola encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure. 25.000 € 78

56 Instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la Plaça Ernest Lluch. 60.000 € 60

36 Canalització d’aigües al Camí de la Creu, darrere de l’Escola la Canonja. 30.000 € 59

55
Implementació d’una aplicació mòbil de fotodenúncia per tal d’enviar avisos i incidències relatives a
la via pública a l’Ajuntament.

8.000 € 42

41 Instal·lació de barres per l’entrenament físic a l’aire lliure (Street Workout) en un parc. 35.000 € 30

46
Instal·lar sis taules interpretatives del paisatge per tal d’identificar els principals elements geogràfics
i naturals que s’observen a l’horitzó.

30.500 € 17

TOTAL = 188.500 €

16
Instal·lació d’elements de protecció a l’enjardinament de la Rambla de les Garrigues per evitar l’accés directe a la calçada fora dels passos 
habilitats.

90.000 € 42

69 Arranjament de l’asfaltat de diferents carrers, que presenten deteriorament, del Sector Nord. 90.000 € 40

44 Arranjament i millora del Camí de les Pletes (millora del paviment, il·luminació , delimitació i senyalització). 100.000 € 37

58 Instal·lació de sis elements/plafons informatius per a la col·locació de cartells de les entitats. 15.000 € 15

47
Instal·lació d’una pantalla digital informativa a l’entrada del cementiri per tal de facilitar la localització
dels nínxols.

25.000 € 11

40 Dotar de micròfons i càmera la sala de plens de l’ajuntament. 50.000 € 4

RÀNQUING
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

33. Millores al pati de l’escola encaminades a fomentar la sostenibilitat i el joc lliure 25.000 €
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

56. Instal·lació de jocs adequats per a preadolescents a la plaça Ernest Lluch 60.000 €
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

36. Canalització d'aigües al Camí de la Creu, darrera de l’escola de la Canonja 30.000 €
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

55. Implementació d’una aplicació mòbil de fotodenúncia per tal d’enviar avisos i incidències 8.000 €
Relatives a la via pública a l’Ajuntament
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

41. Instal·lació de barres per l’entrenament físic a l’aire lliure (Street Workout) en un parc 35.000 €
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

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


