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Introducció

PROPOSTES REBUDES PRESSUPOST PARTICIPACTIU #LLAGOSTERA2018

Un any més l’Ajuntament de Llagostera ha reservat una partida de 40.000 € del pressupost municipal pel 2018 on els ciutadans del
municipi han decidit a què destinar-los.

Per fer-ho s’ha realitzat un procés de recollida de propostes, que un cop validades i prioritzades, s’han sotmès a votació popular.

Com a novetat, enguany s’ha obert aquest procés als joves que actualment estan estudiant l’ESO a l’Institut de Llagostera amb la
voluntat d’involucrar-los en les dinàmiques de participació.

Una de les propostes escollides pels joves s’ha incorporat directament a la fase final de votació, juntament amb la resta de
propostes que ha passat la fase de validació política i tècnica.
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Participació presencial mitjançant butlleta: 267

Participació telemàtica: 401

Nombre total de vots emesos: 1.350

Nombre total d’alumnes d’ESO que han participat: 180

Nombre total de persones que han participat a la votació: 668

Propostes rebudes que no es posen a votació perquè l’ajuntament les assumeix directament (ja estaven previstes dins el pressupost): 9

Nombre total de propostes que passen a la votació final: 9

Nombre total de propostes descartades: 29

Nombre de propostes repetides: 25

Nombre total de propostes rebudes: 72

1.- RESUM DE DADES



Nombre total de propostes finalistes que s’executaran: 5

A continuació es detallen les dades més rellevants del procés realitzat:



2.- FASE DE RECOLLIDA DE PROPOSTES

El procés de recollida de propostes va iniciar-se el dia 1 de desembre del 2017 i va allargar-se fins al 12 de gener del 2018.

Les propostes s’han pogut fer arribar de forma telemàtica des del web www.llagostera.cat/participa o bé omplint una butlleta que
s’ha fet arribar casa per casa.

Per recollir les butlletes s’han habilitat diverses urnes repartides pel municipi, concretament al Casino Llagosterenc, a l’Ajuntament,
a l’Espai Jove Ca la Viudi i a l’Oficina de l’Estació.

Durant el procés de recollida de propostes, se n’han rebut 72, 25 de les quals han estat repetides, 29 descartades i 9 de ja
previstes en el pressupost municipal pel 2018.
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La majoria de propostes que no s'han incorporat a la fase final de votació han estat descartades per sobrepassar els 40.000 euros
de pressupost màxim fixat, per no ser considerades inversions o no ser de competència municipal. Per tant, totes elles estaven fora
dels límits marcats en les bases del procés.

3.- FASE DE VALIDACIÓ POLÍTICA I TÈCNICA

Del 8 al 22 de gener del 2018 s’ha dut a terme la fase de validació política i tècnica de totes les propostes rebudes.

Totes les propostes han estat valorades i avaluades tant a nivell tècnic com a nivell polític i se n’han escollit 9, una d’elles ha sorgit
directament de la votació realitzada entre els alumnes de l’Institut de Llagostera.

Aquestes han estat catalogades i classificades en funció de la seva viabilitat atenen als criteris i límits marcats pel l’equip promotor
del procés.
En aquest sentit les propostes havien de complir les següents condicions:
1- Ser d’interès públic i tenir visió de poble.
2-Ser de competència municipal.
3-Respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans municipals aprovats.
4-Ser viables tècnicament i econòmicament.
5-No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.
6-Cap proposta per si sola pot superar els 40.000€.
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Descripció
Regulació enllumenat pista petanca
Habilitar un punt de recollida de Residus Especials al C/Ferrer, nº1
Comprar més papereres
Establir una àrea d'autocaravanes
Comprar equip de so per al teatre
Construir un Pump truck asfaltat
Repetir campanya sensibilització excrements gossos
Limitació velocitat al C/ Girona
Repintar pista Pavelló Josep Mir
Arranjar asfalt C/ Felip Neri

4.- PROPOSTES REBUDES I VALIDACIÓ

Valoració
Previst
Descartada
Previst
Acceptada
Previst
Acceptada
Descartada
Descartada
Previst
Previst

A continuació es detalla les propostes rebudes i la seva valoració. De color vermell s’han marcat les descartades, de color taronja
les ja previstes en el pressupost municipal, de color blanc les propostes repetides i de color verd les propostes acceptades que han
passat a la votació final.
Nº proposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Repartir bosses compostables a persones amb mobilitat reduïda
Instal·lar estació meteorològica municipal
Punts de recarrega de vehicles elèctrics
Adequar llar del pensionista
Il·luminar tram del tanatori al dipòsit de l'aigua
Impulsar sector industrial i comercial
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Protectora animals domèstics
Climatització gimnàs del Pavelló Josep Mir
Millora dels parcs infantils
Condicionar cablejat C/Barcelona
Modificar entrada aparcament Escola Bressol el Carrilet
Voreres amples i segures
Urbanitzar Mas Rissech
Ampliar parc infantil entre C/ Costa Brava i C/Puig del General
Comprar nau industrial per a ús de l'ajuntament i d'altres entitats
Nau industrial per a emmagatzemar les carrosses de carnaval
Potenciar àrea comercial (delimitar-la, senyalitzar-la...)
Millorar seguretat del pont de la riera Gotarra (el del restaurant El Carril)
Anàlisis ADN excrements de gossos
Semàfor Carril bici (alçada de la Red Point)
Cursos d'alfabetització
Ajuda a nous negocis que promocionin Llagostera
Millorar cavalcada de Reis
Esports en equip per a majors de 30 anys
Posar el nom de Joaquim Carbó en algun equipament esportiu
Arranjar il·luminació del C/Ricard Casademont
Arranjar il·luminació del C/Ricard Casademont
Servei urgències 24 hores

Descartada
Acceptada
Previst
Previst
Acceptada
Descartada
Descartada
Descartada
Previst
Repetida
Acceptada
Descartada
Previst
Descartada
Acceptada
Descartada
Descartada
Acceptada
Descartada
Descartada
Descartada
Descartada
Descartada
Previst
Descartada
Descartada
Descartada
Repetida
Descartada
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Creació d'una aula STEM a l'escola Puig de les Cadiretes
Piscina climatitzada
Campanya de mailing
Implementació energies renovables en equipaments municipals
Reduir velocitat al C/ Camprodon
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Construcció o adequació d'un gimnàs municipal
Protectora animals domèstics
Protectora animals domèstics
Protectora animals domèstics
Protectora animals domèstics
Protectora animals domèstics
Climatització gimnàs del Pavelló Josep Mir
Climatització gimnàs del Pavelló Josep Mir
Climatització gimnàs del Pavelló Josep Mir
Climatització gimnàs del Pavelló Josep Mir
Construcció de dos pistes esportives (IES)
Xarxa wifi gratuïta zona esportiva i Skate park (IES)
Xarxa wifi gratuïta zona esportiva i Skate park (IES)

Descartada
Descartada
Previst
Previst
Descartada
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Repetida
Descartada
Acceptada
Repetida
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Pressupostos participatius #Llagostera2018

Il·luminar tram passera corriol del Canigó al centre del poble (IES)
Habilitar un espai per projectar pel·lícules (IES)
Il·luminació del camí que enllaça el carrer Mas Sec amb el carrer Donzelles
Instal·lar una taula de Ping-pong exterior

Previst
Descartada
Repetida
Acceptada

De les 72 propostes, 23 han estat rebudes mitjançant la utilització de les butlletes físiques repartides casa per casa i dipositades a
les urnes i 49 han estat rebudes telemàticament mitjançant la utilització del formulari web de llagostera.cat/participa

5.- FASE DE VOTACIÓ FINAL

Del 29 de gener al 26 de febrer s’ha dut a terme la votació popular, de forma telemàtica des de llagostera.cat/participa i
presencialment des dels mateixos punts de recollida de propostes.
Les propostes que han passat a la fase de votació final han estat:

1-Establir una àrea de caravanes, pressupostada pels tècnics municipals en
14.500 € 2-Construir un Pump truck asfaltat, pressupostat pels tècnics
municipals en 38.000 €
3-Instal·lar una estació meteorològica municipal, pressupostada pels tècnics municipals en
2.000 € 4-Il·luminar el tram fosc del costat del tanatori, pressuposta pels tècnics municipals
en 11.400 €
5-Millorar el cablejat elèctric del carrer Barcelona, pressupostat pels tècnics municipals en 35.000 €
6-Ampliar el parc infantil entre carrer Costa Brava i Puig del General, pressupostada pels tècnics municipals en
10.000 € 7-Potenciar l'àrea comercial, pressupostat pels tècnics municipals de 10.000 €
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Pressupostos participatius #Llagostera2018

8-Instal·lar una taula de ping-pong exterior, pressupostat pels tècnics municipals en 1.500 €
9-Habilitar una àrea de wifi gratuïta a la zona d'esportiva i skatepark, pressupostat pels tècnics municipals en 1.500 euros €.
Aquesta darrera proposta ha sorgit dels alumnes d’ESO de l’Institut de Llagostera

6.- RESULTATS FINALS I RETORN

Un total de 668 persones hi han participat, dels quals 401 ho han fet de forma telemàtica des de llagostera.cat/participa i 267 mitjançant les
butlletes en paper que s’han fet arribar casa per casa i als alumnes de l’ESO de l’Institut de Llagostera.
En total s’han emès 1.713 vots.

Les propostes guanyadores han estat:
Habilitar una xarxa wifi gratuïta a la zona de l’Skatepark, 260 vots.
Il·luminar el tram fosc del costat del tanatori amb 227 vots.
Instal·lar una estació meteorològica amb 222 vots.
Potenciar l’àrea comercial del municipi amb 207 vots.
Establir una àrea de caravanes amb 168 vots.
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Pressupostos participatius #Llagostera2018

7.- GRAU DE COMPLIMENT I INDICADORS

Tal i com ja s’han mencionat, en la present memòria, un dels principals objectius d’aquest procés era involucrar els joves. Podem dir que

aquest objectiu ha estat assolit amb èxit, amb la participació de la pràctica totalitat dels alumnes d’ESO de l’Institut de Llagostera. Aquesta

participació s’ha fet d’acord amb la direcció del centre educatiu mitjançant la implicació de les regidories d’Ensenyament i Joventut de

l’Ajuntament. La valoració per part dels responsables del centre educatiu ha estat molt positiva, cosa que garanteix la continuïtat d’aquest
procés o d’altres similars per a properes edicions.

Un dels indicadors del grau de compliment del procés ha estat també la participació de la ciutadania, que tot i ser conscients que cal seguir
treballant per poder augmentar-la s’ha situat al voltant del 10% del cens.

A nivell comunicatiu, s’han utilitzat els canals tradicionals, combinant el suport paper (cartells informatius, butlletes), amb els suports digitals

(web, i xarxes socials, pantalles digitals). En aquest aspecte cal destacar la bona acceptació que ha tingut la campanya feta a Facebook tan

per donar a conèixer el procés i la recollida de propostes com per estimular la participació durant la darrera fase de votació. (Veure annex)

Així mateix s’han utilitzat els mitjans de comunicació local i comarcals per a la promoció i difusió del procés participatiu en cada una de les
seves fases. (Veure recull de premsa)
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-Butlletes

-Recull de premsa

-Aplicatiu web

-Campanya Facebook

-Video: https://youtu.be/W0U-r2loR3I
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