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Informe de les sessions

16 i 17 d’octubre
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VINE

presentació del 

procés i de com 

fer propostes

PROPOSA

com voldries 

que invertíssim 

una part del 

pressupost

PARLA I 
PRIORITZA

en les sessions 

de debat de 

les propostes

VALIDACIÓ

per part d’una 

comissió 

tècnica 

municipal

VOTA

les 

propostes 

validades

RETORN

dels 

resultats

18 

setembre

19 setembre a 

2 octubre

16 i 17 

octubre

24 octubre a  

7 novembre

20 a 27 

novembre

30 novembre
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• Debatre i Prioritzar el primer llistat de propostes

obtingudes durant la fase de “Fem propostes”, per tal

de prioritzar-les segons la seva necessitat o

importància per al municipi.

• Finalment les 50 primeres propostes d'aquesta

priorització seran las que passaran a la següent Fase

de Validació tècnica.

OBJECTIU DE LA SESSIÓ
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78

PROPOSTES

55

PASSEN A LA 

SEGÜENT FASE

23 SÓN

NO VÀLIDES

• 7 NO ÉS UNA INVERSIÓ

• 3 NO SÓN COMPETÈNCIA AJUNTAMENT

• 11 REPETIDES

• 2 MATEIXA PERSONA HA FET MÉS DE 3

• 44 a Nuclis de costa

• 6 a Nuclis d’interior

• 5 àmbit General tot el municipi
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Recordem ...

• Que siguin legals

• Referents a competències de l’Ajuntament

• Que cada proposta no excedeixi els 100.000 €

• Que siguin concretes, clares i avaluables econòmicament

• Que facin referència a inversions

• Viables tècnicament i econòmicament

• Sostenibles

• Que siguin d’interès general

• Inclusives

• Cal que incloguin les dades identificatives de qui les realitza
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Sobre les propostes que:

• No han estat invalidades segons el criteris de la Guia: 44 als Nuclis de

costa. 6 als Nuclis d’interior

• Les d’àmbit General per a tot el municipi: 5

• Les de l’edició de Pressupost Participatiu de 2017 que varen obtenir

més de 15 o 20 vots en la fase de Votació: 7 a Nuclis de Costa, 8 a Nuclis

d’Interior

• Total 64 propostes: 56 Nuclis de costa, 19 Nuclis d’interior

Agrupant les Propostes en els següents àmbits o regidories:

• Cultura, Ensenyament, Esports

• Obres i serveis, Urbanisme i habitatge

• Ocupació i emprenedoria, Salut pública i Medi ambient, Seguretat

ciutadana i Protecció civil

SOBRE QUÈ S’HA PROPOSAT TREBALLAR
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Formarem grups de màxim 5 persones:

1. Tots els grups treballaran sobre totes les propostes, però cada vegada

sobre un dels 3 blocs de propostes que s’han fet.

2. Quan s’acabi el 1r Bloc, es seguirà amb el 2n i finalment el 3r.

3. A cada una de les propostes se li assignarà una puntuació, segons es

pensi que:

o És MOLT prioritària: se li assignarà 3 punts

o És BASTANT prioritària: se li assignarà 2 punts

o És POC prioritària: se li assignarà 1 punt

4. Els membres de cada grup primer faran aquesta valoració individualment

de cada un dels Blocs. Durant 5’.

5. A continuació, es treballarà en grup. Assignant per consens una única

puntuació a cada una de les propostes del Bloc. Això es plasmarà sobre un

Pòster. Durant 10’.

CÒM US PROPOSERM TREBALLAR
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PROPOSTES A TREBALLAR 

ÀREA/REGIDORIA

Num

.

PROPOSTA

PUNTUACIÓ ASSIGNADA

3 – MOLT IMPORTANT

2 – BASTANT IMPORTANT

1 – POC IMPORTANT

CULTURA

67
Activitats en família i infantils, també la resta de l 'any no només a 

l'estiu

60 Augmentar equipació per a nens a la biblioteca municipal

59 Aïllar acústicament la zona Biblioteca destinada a nens

10 Bibilioteca: más inversión en libros

33 Fer cinema infantil a l'hivern

35 Disposar d'algun espai d'esbarjo tancat per a nens a l'hivern

ENSENYAMENT

16 Millores a l'escola Mestral

64 Renovar y mejorar juegos infantiles en patio de la guardería

ESPORTS

11 Millora del camp de futbol de l'Hospitalet

52 Més espais per a practicar esports

22 Millora del pavelló Nova Llum

17 Taules exteriors d'escacs

Arreglar Poliesportiu Nova Llum (2017)

Zona de Costa.-
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PROPOSTES A TREBALLAR

ÀREA/REGIDORIA

Num.

PROPOSTA

PUNTUACIÓ ASSIGNADA

(3 -2 -1)

OBRES I SERVEIS

62 Modificación calle Alt Camp de l'Hospitalet

44 Crear aparcaments

43 Arreglar pàrquing

20
Renovació de l'enllumenat públic de la zona cèntrica del nucli de 

l'Hospitalet

6 Fibra óptica para todos

12 Más papeleras en las calles

63 Sombra en parques infantiles

23 Arranjar paviment passeig

50 Pintar les ratlles dels guals

70 Canvi de les plaques dels carrers de l’Hospitalet

75 Canvi de retolació dels carrers de l’Hospitalet

65 Ampliació de les voreres

68 Eliminació de barreres a les voreres 

28 Mejora aceras en general en municipio

14 Adequar voreres del municipi, c/Tamarit 9

47 Millorar voreres c/ de les Barques, 18 Edifici Tívoli

Col·locar un parc infantil original a la sorra platja de l'Arenal, entre Pl. 

Pins i camp de futbol  (2017)

Rebaixar les voreres als diferents pas de vianants (2017)

URBANISME I 

HABITATGE

3 Dar continuidad a la calle Llapassà.

18 Nova ubicació del camp de futbol i millora.

32 Parc solar per auto abastir els equipaments públics (General)

Resoldre l'espai urbà situat entre: pavelló municipal i Escola de Música, 

per permeti una circulació més amable (2017)

Zona de Costa.-
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PROPOSTES A TREBALLAR

ÀREA/REGIDORIA

Num.

PROPOSTA PUNTUACIÓ ASSIGNADA 

(3 -2 -1)

OCUPACIÓ I 

EMPRENEDORIA
29 Habilitación espacio público coworking

SALUT PUBLICA I 

MEDI AMBIENT

31 Alberg d'animals abandonats (General)

71
Ampliar la fondària dels contenidors de Recollida selectiva en bateria C. 

Baix Camp

56 Mejora de servicios en la Playa, Punta del Espigón

53 Més espais verds en general a tot el nucli

15 Informació sobre recollida selectiva als contenidors (General)

57 Parc de gossos zona Parc Arenal

Construcción de una Vía Verde, Camí de Ronda (entre L’Hospitalet i 

Vandellòs: acabarlo (2017)

Crear un arrecife artificial en las playas de l'Hospitalet de l'Infant (2017)

SEGURETAT I 

PROTECCIÓ CIVIL

9 Exceso de velocidad en el pueblo (General)

73 Bandes sonores i pas de viantants c/ Montsià

4
Medidas para evitar exceso de velocidad en un tramo del pueblo, c/

Ramon Berenguer

69 Trànsit - elements reductors velocitat, Via Augusta

76 Ampliació instal·lació megafonia alternativa

49 Posar un mirall C. Duc de Medinaceli i Blanca d'Anjou

42 Pas de vianants, Via Augusta 10-22

5 Rotonda entrada a L’Hospitalet, cruce con mala visibilidad

55 Bandas de goma para restringir velocidad, C. Galera i Estació

21 Seguretat viària a l'escola Mestral, C. Vandellòs

1 Utilizar un dron para la vigilancia (General)

Treure o substituir a altres models moltes senyals de trànsit i fanals que 

Zona de Costa.-
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PROPOSTES A TREBALLAR

ÀREA / 

REGIDORIA Núm.

PROPOSTA

PUNTUACIÓ 

ASIGNADA 

3- Molt important                  

2- Bastant 

important  

1- Poc important

OBRES I 

SERVEIS

77 Asfaltar i pavimentar C. Remullà

2 Parcs infantils Vandellòs

13 WIFI a Masboquera

Millorar les senyalitzacions dels senders, direccions a les 

cruïlles, posar gràfics que interaccionin amb els mòbils 

(2017)

Sanejament de les escales del C. de Baix amb la 

confluència amb el C. Amunt (2017)

Canviar el terra de les dutxes i vestidors de la piscina de 

Vandellòs (2017)

URBANISME I 

HABITATGE

25
Enderrocament "Cal Sirisi" i construcció d'una plaça annexa 

a la Pl. Catalunya de Vandellòs

32 Parc solar per auto abastir els equipaments públics (General)

78 Obrir la Pl. Filomena Mestre Rull

Habilitar un nou carrer de sentit diferent a l’existent al poble 

de Vandellòs (C. Estanislau Figueres) (2017)

Programa de construcción de una Vía Verde (Camí de 

Ronda) entre  L’Hospitalet y Vandellòs, ejectuando primero

el tramo entre Masriudoms y el Mirador del Camp (2017)

Zona d’Interior.-
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PROPOSTES A TREBALLAR

ÀREA / 

REGIDORIA Núm.

PROPOSTA

PUNTUACIÓ ASIGNADA 

3- Molt important                  

2- Bastant important  

1- Poc important

CULTURA 19 Coberta retràctil a la Sala Llorers de ca la Torre

SALUT 

PUBLICA I MEDI 

AMBIENT

31 Alberg d'animals abandonats (General)

15 Informació sobre recollida selectiva als contenidors (General)

SEGURETAT I 

PROTECCIÓ 

CIVIL

9 Exceso de velocidad en el pueblo (General)

1 Utilizar un dron para la vigilancia (General)

Millorar la megafonia (2017)

ESPORTS

Adequació i millora dels gimnàs i sales de damunt el pavelló 

de Vandellòs. Aire condicionat, material (2017)

Millorar la zona de gronxadors del Parc Infantil al costat 

Pavelló municipal i fer un accés directe a la piscina (2017)

Zona d’Interior.-
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• Finalment es penjaran els Pòsters amb les propostes i sumarem les

puntuacions que ha obtingut cada proposta.

• Sobre la base d’aquesta puntuació, es procedirà a fer una priorització de

les propostes.

• Les 50 propostes que ocupin els primers llocs (40 de la zona de costa i

10 de la zona d’interior) seran les que passaran a la Fase de Validació

tècnica i econòmica per part dels tècnics municipals, que faran del 24

d’octubre al 7 de novembre.

RESULTAT FINAL
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PROPOSTES PRIORITZADES
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PROPOSTES PRIORITZADES
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PROPOSTES PRIORITZADES
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PROPOSTES PRIORITZADES
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PROPOSTES PRIORITZADES
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64

PROPOSTES

A PRIORITZAR

56

Nuclis de costa 

+ 

Generals

19 

Nuclis d’interior 

+ 

Generals

• Se n’han seleccionat 10:

• 5 amb la màxima puntuació 3

• 5 amb priorització mitjana 2

• Se n’han seleccionat 31:

• 17 amb la màxima puntuació 3

• 14 amb priorització mitjana 2

A mode de Resum:
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MOLTES GRÀCIES 

PER LA VOSTRA 

PARTICIPACIÓ!


