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PROPÒSIT

Amb la voluntat de que els Pressupostos Participatius esdevinguin un procés participatiu

continuat en el municipi, s’ha dut a terme la quarta edició del procés.

No obstant, aquesta edició no ha correspost al pressupost municipal del 2020, sinó al del

2021, donat que, en primer terme, s’ha considerat oportú poder acabar d’executar totes les

propostes guanyadores de les passades edicions que, per temes administratius i de

contractació, encara no s’han pogut donar per finalitzades, podent així donar una millor

resposta als resultats anteriors, amb el realisme necessari referent a les necessitats

temporals per dur a terme les actuacions.
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PROCÉS



4

PROPOSTES VÀLIDES

14

PROPOSTES 

REPETIDES

24

No viables tècnicament 9

No competència Ajuntament 6

No inversions 6

Excedeixen partida 4

La mateixa persona ha fet dos propostes en una 1

PROPOSTES 

PRESENTADES

74

PROPOSTES NO 

VÀLIDES

26

Vàlides 6

Previstes 2

No vàlides 16

RESULTATS GENERALS VALIDACIÓ

PROPOSTES 

PREVISTES

10
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VÀLIDES 20

Previstes 12

TOTAL 32

Excedeixen partida 17

No viables tècnicament 9

No inversions 8

No competència Ajuntament 7

La mateixa persona ha fet dos propostes en una 1

TOTAL 42

[ 16 repetides ]
[8 repetides ]

RESULTATS FINALS VALIDACIÓ

PROPOSTES POTENCIALS DE 

SER REALITZADES

PROPOSTES DESCARTADES

74

PROPOSTES
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2020

Cens potencial 4.915

Nombre de participants 661

Percentatge de participació 13,45%

Butlletes vàlides 659

Butlletes nul·les 2

Butlletes en blanc 0

DADES DE LES VOTACIONS
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

Desplaçament de l’enllumenat Av. Tarragona per millorar l’accessibilitat de la vorera 25.000 € 151

Millorar la seguretat viària del carrer Vila-seca 80.000 € 55

Instal·lació de tres màquines “Reverse Vending”: màquines que recompensen el reciclatge d’envasos de plàstic amb 
tiquets per gastar en el comerç local.

75.000 € 511

Modificació de l’entrada al refugi de la Plaça de la O per tal que ocupi menys espai a la plaça i tingui menys impacte 
visual

150.000 € 111

Instal·lació d’una estació metereològica a l’edifici de l’escola 9.000 € 63

Col·locació d’una vela per fer ombra al Parc Ernest Lluch. 50.000 € 85

Instal·lar quatre tótems per la fixació de cartells informatius de les entitats. 12.000 € 48

Construcció d’un banc corregut sota el mural del parc del costat de l’escola i instal·lar-hi més jocs infantils. 35.000 € 66

Millora del parc infantil situat al Carrer Ponç de Castellví amb renovación dels jocs infantils. 35.000 € 38

Instal·lació d’un gran joc per a infants a partir d’11 anys al parc dels pins de Ca Forgues. 50.000 € 244

RÀNQUING
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RÀNQUING

PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

Construcció d’una Font de colors a la Rambla 15 d’abril 60.000 € 173

Subministrament de 70 PC’s per la renovació de l’equip informàtic de l’escola. 60.000 € 349

Instal·lació de quatre pantalles digitals informatives a la via pública. 80.000 € 62

Millorar la senyalització de les plaques del carrer Masricart i del carrer Major de Masricart. 3.000 € 21
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PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

Instal·lació de tres màquines “Reverse Vending”: màquines que recompensen el reciclatge 
d’envasos de plàstic amb tiquets per gastar en el comerç local.

75.000 € 511

Subministrament de 70 PC’s per la renovació de l’equip informàtic de l’escola. 60.000 € 349

Instal·lació d’un gran joc per a infants a partir d’11 anys al parc dels pins de Ca Forgues. 50.000 € 244

TOTAL = 185.000 €

PROPOSTES GUANYADORES

La quarta proposta més votada no s’ha pogut incloure doncs el seu cost sumat al de les tres primeres, superava

la partida total del procés (200.000€). Seguint les bases, s’ha saltat a la següent, però les dues propostes que

seguien en vots també excedien de la partida total. Si es seguia saltant, tota la resta no aconsegueixen el mínim

del 15% de vots emesos per poder ser seleccionades.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

Instal·lació de tres màquines “Reverse Vending”: màquines que recompensen el 

reciclatge d’envasos de plàstic amb tiquets per gastar en el comerç local.

75.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
"Depenen del pes del que recicles podria sortir un tiquet de la 
màquina per compres als comerços locals. Els comerços cada 
final de mes emeten una factura a l'Ajuntament que tindria 
que ser abonada al comerç. Si algú de fora de vila vingués a 
reciclar aquí tindria que gastar-lo a la Canonja.
Objectius: potenciar el reciclatge i potenciar els comerços de 
la Canonja”

ES PODRÀ FER:
Es contempla la instal·lació de tres màquines reclicladores
d'envasos en diferents equipaments municipals.
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INFORMACIÓ SOBRE LES PROPOSTES SELECCIONADES

Subministrament de 70 PC’s per la renovació de l’equip informàtic de l’escola 60.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
"La petició que fem és de poder comptar amb un total de 70 
PC de sobre taula. Aquests nous equips van orientats a 
possibilitar la màxima funcionalitat de les tauletes 
electròniques gegants instal·lades a les aules, gràcies a 
l'assignació del pressupost participatiu del 2019."

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

Instal·lació d’un gran joc per a infants a partir d’11 anys al parc dels pins de Ca 

Forgues
50.000 €

LA PROPOSTA DEMANAVA:
“Un parque en condiciones para niños y niñas a partir de 11 
años, ya que los que están son muy de bebés. Poner tirolinas 
grandes, colchonetas, tipo un enorme barco donde subir... 
Lleno de colores”

ES PODRÀ FER:
Es contempla la instal·lació d'un gran joc tipus "Vaixell" o 
similar al parc dels pins de Can Forgues (Av. De la Florida).
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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/lacanonja2021

http://bit.ly/lacanonja2020
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MOLTES GRÀCIES


