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COM S'HA FET LA VALIDACIÓ ?

Fase 
Validació propostes
recollides2

Una de les fases dels Pressupostos Participatius és la validació de les propostes recollides, que
permeti determinar quines d’aquestes propostes compleixen els criteris establerts per al procés i
poden passar a la fase de votació. Els criteris que havien de complir les propostes són els
següents:

1. Ser considerada una inversió i donar resposta a una necessitat concreta sobre un espai o
equipament públic de titularitat municipal.

2. Ser d’interès general, col�lectiu o comunitari, que sigui inclusiva i respectuosa amb els drets
humans. 

3. Ser realitzable tècnicament i que no tingui un cost superior als 15.000€.

4. No contradir els diferents plans aprovats i que no estigui prevista en el pressupost municipal. 

5. Que la seva realització no comporti un perjudici per cap col�lectiu, associació o activitat
municipal. 

Les propostes també havien d'anar acompanyades de les dades identificatives de la persona que
les realitza (nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de
poder aclarir possibles dubtes.

Què són inversions?
- Noves infraestructures: senyalització, adequació de parcs i jardins, creació de zones verdes,
parcs canins...

- Renovació d'infraestructures: reposició de mobiliari urbà, remodelació d'instal�lacions malmeses
o en mal estat, pavimentació de carrers en mal estat...

- Rehabilitació de patrimoni municipal: monuments, edificis, fonts...

- Inversions en TIC: creació de pàgines web, aplicacions informàtiques, etc.

Què no són inversions?
- Despeses de contractació de personal

- Subvencions o ajuts

- Concessions de beques

- Subministrament d'electricitat o aigua

A continuació, com a mostra de rendició de comptes i transparència, es mostren els
resultats de la validació per a cadascuna de les propostes recollides, indicant si
finalment són vàlides, no vàlides i el motiu; també es descriuen si s'agrupen
propostes de les mateixes característiques.
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Millorar la pavimentació dels carrers i les voreres 15.000€

Millora del Passeig del Ter entre la Plaça de la República i la Font d'en Nando 15.000€

Col�locar plafons informatius d'activitats i altres a diferents punts del
municipi 2.000€

Posar un banc sota la marquesina de "Ca la Maca" 400€

Instal�lar enllumenat al nou Passeig del Ter 15.000€

Instal�lació d'un pipi-can, papereres i il�luminació a la zona del cementiri i del
carrer Muntanya 10.000€

Rehabilitació de la vorera del Camí Ral 15.000€

Treure els arbustos de la vorera de davant la Pèrgola 5.000€

Posar semàfors a la carretera per reduir la velocitat de trànsit i assegurar el
pas dels vianants 15.000€

Eliminació de barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat de les
persones amb cadires de rodes 15.000€

Posar bandes elevades al paviment del Passeig del Ter per evitar que els
cotxes agafin velocitat 3.000€

Rehabilitació de la zona esportiva de la Font d'en Nando amb la instal�lació
d'una pista poliesportiva tancada 15.000€

Adequació de l'espai de la font d'en Nando amb la compra de nou mobiliari 15.000€

Millorar l'accés al riu des de la font del Nando, fent-lo més planer i accessible 5.000€

Reforma de l'escenari de la Sala d'Actes 15.000€

Millora de les instal�lacions del Cementiri municipal 15.000€

Adequació acústica del Pavelló Municipal per poder realitzar actes músicals i
festius 15.000€

Adaptar la porta d'entrada a la piscina per persones amb diversitat funcional 5.000€

Col�locar plaques solars per tenir aigua calenta als vestuaris de la piscina 15.000€

Millores al pati de l'escola El Rocal amb la compra d'una construcció de fusta
per jugar-hi 15.000€

PROPOSTES
FINALISTES 

Propostes de millora de la via pública 

i els espais naturals del municipi
Despesa 

aproximada

Propostes de millora dels equipaments públics 

Instal�lació d'un Skate park 15.000€

Creació d'una àrea d'aparcament d'autocaravanes 15.000€
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Invertir en la compra de desfibril�ladors 5.000€

Instal�lar un sistema de cloració salina per a les piscines municipals 15.000€

Instal�lació de descalcificadors per reduir la calç de l'aigua de consum 15.000€

Compra d'un fons d'instruments municipals pels usuaris de l'escola de
música 8.000€

Compra de nova maquinària per la brigada municipal 15.000€

Adquisició d'un carro per a la llar d'infants per a transportar 6 infants. 2.500€

Compra mobiliari urbà, enllumenat, vegetació i altres elements, afectats per
actes vandàlics 10.000€

Instal�lar càmeres de vigilància per evitar incivisme i delinqüència 15.000€

Solucionar el problema de les "caques" de gos amb la creació d'una base de
dades de l'ADN de tots els animals censats, per posteriorment analitzar les
caques dels gossos que no es recullen i aplicar sancions

10.000€

Instal�lació de bombetes de baix consum a l'enllumenat públic 15.000€

Instal�lació de fanals fotovoltaics 15.000€

Equipar amb energies renovables l'escola 15.000€

Constituir una "Comunitat energètica" de plaques fotovoltaiques 10.000€

Habilitar una estació de càrrega de cotxes elèctrics 15.000€

Compra de mobiliari, maquinària o altres elements

Inversions per reduïr l'incivisme i el vandalisme

Despesa 

aproximada

Inversions per reduïr la despesa energètica i els efectes del canvi climàtic 
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