INFORME DE VALIDACIÓ
Pressupostos Participatius
Benavent de Segrià, maig de 2021

Resultats
Els resultats de la validació tècnica han estat els següents:

Resum validació

12 Vàlides

28

10 Previstes/Existents
8 Repetides vàlides

8

no vàlides

Repetides
no vàlides

TOTAL DE PROPOSTES: 66

Vàlides
ID

Propostes vàlides que
passen a la fase de
votació

Títol butlleta votació

Cost

2

Construcció d'un pas elevat per reduir la velocitat a l'alçada de la Plaça
Quatretonda.

4.500€

7

Instal·lació de punts de connexió wifi gratuïta al poble fins a esgotar el pressupost.

15.000€

8

Ampliació del Bike Parc (circuit de bicicletes) a la zona de Bellagio.

15.000€

9

Ampliació del parc infantil de la Rambla Lluís Companys.

15.000€

15

Parc de calistènia a la Plaça Maeso.

7.000€

37

Posar un parallamps a l'església del poble.

6.000€

40

Col·locació d'una tirolina a la Plaça Maeso.

7.000€

41

Circuit per a cotxes teledirigits al Camí de les Forques.

4.000€

49

Delimitació d'una ruta saludable a través de panells informatius que en senyalitzin
el recorregut.

15.000€

50

Creació d'un hort col·lectiu.

15.000€

58

Canviar les finestres del local dels jubilats.

15.000€

59

Renovació de les cortines i de l'escenari de la sala de l'ajuntament.

15.000€

Previstes o existents
ID
4
11

Propostes
previstes/existents

12

18

33

55

57
62
64

65

Descripció

Motiu

Tancat per a gossos, en zona avinguda Quatretonda, per exemple al costat Moreno o on fos Projecte en actual execució
possible.
Habilitar un contenidor o quelcom similar per a poder depositar la cendra, ja que prop d'on Ja hi ha el contenidor. La
passejo el gos n'està ple sense cap mena de bossa/ caixa/ etc. i quan fa aire s'escampa per tot cendra s'ha de dipositar en el
arreu (a part que fa lleig , ja que a prop hi ha un parc infantil)
contenidor de la fracció resta.
Es tindrà en compte la seva
aportació. Tot i així, és
Sería necesario que los parques existentes, tanto infantiles como el de ejercicios de
important fer esment que no
mantenimiento, estuvieran en condiciones, todos necesitan un retoque importante tanto los pertany al capítol
aparatos como el entorno de los mismos.
d'inversions, és manteniment.
Crear un lloc tancat on poder portar als nostres gossos a corre, sense patir que es puguin
escapar, i a més puguin estar amb altres gossets i s’ho passin bé (com el que hi ha a
Projecte en actual execució
Torrefarrera), a part de la conscienciar als veïns del poble a recollir les caques dels seus
gossos, ja que jo surto cada dia a passejar a les meves i està tot ple de caques.
Tancament i adequació d’un espai lliure del poble que ja sigui titularitat de l’Ajuntament per
tal de poder dur als gossos i deixar-los sense lligar sota la supervisió del responsable de
Projecte en actual execució
l’animal. Es concentraria també el nombre d’excrements en aquesta zona, i no en carrers,
places i zones verdes del poble.
Parc caní en actual execució.
A causa de la quantitat d'animals de companyia al nostre poble, un recinte tancat amb
No es valora el concurs d'art
papereres, aigua potable i uns bancs, milloraria la imatge i higiene del municipi.
urbà perquè cada proposant
Concurs de grafitis (art urbà) per modernitzar i donar nova vida a certes parets de totxo molt només podia presentar dues
deteriorades.
propostes en total.
L'entrada i sortida pel C/ La Portella és molt perillós. Els cotxes entren i surten com si el
Era una actuació prevista i
carrer fos per a fer rally i porten una velocitat excessiva. Personalment, ja he sol·licitat
actualment ja executada.
diverses vegades bandes.
Cadires i taules d'alumini per posar davall de la pèrgola dels jubilats

Ja existent

El propòsit és perquè quedi finalitzada la millora del C/ Progrés, ja que és l'únic tram que està Projecte amb previsió
d'execució en breu.
per fer i desmereix tot el carrer.
Parc caní: és una zona d'esbarjo per a gossos. Es tracta d'un espai on els gossos poden
passejar, relacionar-se i córrer amb altres gossos. Hauria de tenir: bancs, papereres, font i
aparells d'agility per a gossos. Per a la seguretat dels animals hi hauria d'haver dues zones
Projecte en actual execució
diferenciades amb tanca perimetral i accessos diferents: zona per a gossos petits i zona per a
gossos grans.

Repetides vàlides
ID
10

16

Propostes repetides
vàlides

19

30

36

Descripció

Motiu

Seria genial poder comptar amb un PUMTRACK, un circuit asfaltat, amb pujades,
baixades..., amb un horari concret, en el que nens i nenes entre 8 i 12 anys puguin realitzar
Repeteix la 8
un recorregut amb la bicicleta o patinet, ja que a partir dels 8 anys els parcs els hi queden
petits....
Un espai destinat a zones de lleure i esportives, sobretot dedicades a les bicicletes, que
despunten com a preferides per a petits i grans, tant per l’ús recreatiu com formatiu.
La proposta seria fer un espai perquè els nens puguin gaudir de la bicicleta de muntanya o
el monopatí en un circuit de petites dimensions.
Vam disposar de una cosa semblant a la zona del Bellagio, però en executar les obres de
clavegueram es va treure. La idea seria fer alguna cosa semblant a el que disposen a altres
pobles veïns com Torrefarrera o Rosselló. Un circuit amb pujades i baixades perquè els
petits del nostre poble puguin gaudir de les dues rodes en un entorn completament segur.
renovació i/o adquisició de mobiliari ifantil situat a la rambla Lluís Companys incorporant
un tobogan o estructura de jocs infantils per tal d'ampliar les zones d'esbarjo dels més
pettis.
Proposta per a realitzar un circuit amb sauló per a bicicletes amb salts i desnivells, com per
exemple el circuit de Pump Track de Torrefarrera. Aquest va costar 22.000€ segons he
trobat tot i que desconec el detall d'aquestes despeses, ja que per exemple a La Garrotxa
se'n va fer un prou de semblant i segons està publicat, el cost va ser de 4.000€.
https://www.garrotxadigital.cat/2017/09/19/creen-parc-ciclista-tancat-garrotxa-parcxingurri-preses/
Hi ha empreses de moviments de terres a la zona de Lleida que podrien fer i pressupostar
una feina així.

Repeteix la 8

Repeteix la 8

Repeteix la 9

Repeteix la 8

44

Zones per passejar , sentar-se , caminar , fer esport,

51

Es podria muntar una tirolina.

Repeteix la 40

61

Finestres als local dels jubilats

Repeteix la 58

Repeteix la 49

No vàlides
Anem a conèixer amb major detall les no vàlides:

Propostes no vàlides:
Resum general

28

vàlides

10 No inversió
8 No competència
6 Excedeix cost

2

No viable tècnicament

1 Manquen dades
1 Inespecífica

No vàlides: no són inversió
ID
1

13

Propostes no vàlides

14
22
23

28

48
53

54

56

Descripció

Motiu

Contractar un policia municipal per multar aquelles persones que repetidament aparquen
No inversió. Implica
en guals municipals. Seria una manera de justificar els guals que paguem alguns ciutadans
contractació de personal.
del municipi i que no serveixen ABSOLUTAMENT PER A RES
L'autocinema, és una forma de cinema, la qual permet veure pel·lícules des de la privadesa
i comoditat d'un automòbil i consisteix en una gran pantalla a l'aire lliure, d'aquesta
No inversió. És un servei.
manera també compliríem amb la normativa covid. També es podria oferir servei de
crispetes i refrescos. És podria fer el primer o últim cap de setmana de mes.
La creació d'una associació de municipis de la via verda en l'àmbit del patrimoni natural.
Ubicant i assenyalant el patrimoni.

No inversió.
No inversió. És un servei.

Hacer algo con plaga de palomas que tenemos en zona Quetretonda
Poner líneas de teléfono en ambulatorio, porque nunca se puede hablar ,llamando siempre
está ocupado. Si habla doctora con pacientes ,no se puede hablar con personal
No inversió. És un servei.
administrativo.
Aquesta sí que és una proposta econòmica. Consisteix a compartir coneixements o
habilitats per ajudar d'altres que ho necessitin; per exemple, jo li puc canviar un endoll a
una persona, i una altra persona em pot fer la vora dels pantalons. Per posar un exemple
No inversió.
A Lleida n'hi ha un:
http://www.bancdetemps.org
En els temps que corren tota mena d'actuació solidària crec que seria ben rebuda.
Carrer progrés hi ha molt poca llum
No inversió. És
Ubicació de contenidors brut de brossa , pavimentar almenys ( els de carrer Portella amb
manteniment.
progrés)
La meva proposta és poder ficar una font al Parc que hi ha baranes i fer una neteja del
descampat que hi ha al davant del Parc Quatretonda que està ple de caques de gossos i no No inversió
poden anar els nens d'un parc a l'altre. Gràcies.
Ja que amb aquesta quantitat no és suficient, m'agradaria guardar els diners per la
realització de les instal·lacions més necessàries i dinamitzadores del nostre poble. Poder
No inversió
realitzar les obres de construcció d'un complex de lleure com són unes piscines i que el
jovent no hagi de marxar a altres pobles.
Caldria fer una ullada a la illa on hi ha la creu de terme. És el cagador i pixador de la zona i No inversió
està molt deixada.

No vàlides: no són competència
ID
20

24

Propostes no vàlides

26
27

29

34

35
39

Descripció
Trobo mancances a la zona del costat del poliesportiu i crec que es podria aprofitar molt
més. La meva proposta és a una de les esplanades al costat del poliesportiu (no sé quins
terrenys son propietat municipal) plantar uns arbres, ficar unes taules (millor que els
bancs) per poder fer pícnic, una font, un parc infantil, taula de ping pong...

Motiu
No competència (1)

Fer un parc infantil al costat del poliesportiu edat de 6 a 14 ala part Vella del poble no
No competència (1)
tenim cap parc.
Juntament amb la proposta realitzada del pavelló poliesportiu, realització de zona
esportiva on les propostes poden ser pistes per realitzar altres tipus d'esports (pàdel,
No competència (1)
tennis) rocòdrom, ...
Ja fa temps vaig comentar amb un regidor aquesta idea. És un parc infantil fet només amb
'restes': canonades, tubs o pneumàtics. Així ho tenen al pati de l'escola pública de Torroella No competència (2)
de Montgrí (per si us voleu informar millor).
La proposta consisteix en disposar d'una zona de pícnic, propera al poble de l'estil d'altres
poblacions com Sidamon, Raimat...
La idea seria habilitar un espai amb :
-Diverses taules i bancs de fusta.
-Zona de barbacoes amb reixa fixa, per poder ficar graelles a sobre o fer la cuita
No competència (1)
d'aliments.
-Pica per netejar estris o abastir-se d'aigua .
-Arbres de fulla perenne, que farien ombra i no embrutarien la zona amb el fullatge.
-Algun gronxador per fer la zona més atractiva pels petits.
Zona skate, skatepark o parc de patinatge: Espai d'asfalt fi amb algunes rampes per
practicar i fer acrobàcies amb l'skate (monopatí) o patinet. El nombre i característiques de
No competència (1)
les rampes es poden adaptar al pressupost actual i anar ampliant posteriorment si es
considera.
Pista per practicar esport, oberta i per l'ús públic. Inclouria porteries per jugar a futbol i
canastes x jugar a basquet.
No competència (1)
Si l'asfalt fos fí també se'n podria fer ús per patinatge, patinets i monopatins.
Pistes de pàdel. Un esport per “disfrutar” totes les edats

No competència (1)

(1) A tenir en compte i prevista a la finalització de les obres, ja que actualment estem en un procés de reparcel·lació del pla
urbanístic que implica la definició de la propietat municipal. Els terrenys encara no són propietat municipal.
(2) Els organismes públics no poden realitzar actuacions amb material reutilitzat que no compleixi la normativa. És obligatori
que tots els mobiliaris urbans estiguin homologats.

No vàlides: excedeixen el cost
ID
17

Propostes no vàlides

21

25

32

43
63

Descripció
Caminar i circular amb vehicle pel centre del poble cada cop costa més. El carrer major, des
de l’Ajuntament fins passat el Plus sempre hi ha cotxes aparcats/ estacionats en doble fila,
tot indicar que no es pot estacionar, les voreres tenen 30cm de pas i la gent camina per la
calçada. La proposta de millora seria fer tot aquest tram peatonal, tot el paviment al
mateix nivell i prohibició d’estacionament ficant-hi jardineres o balises per evitar que els
cotxes estacionin.
L'Avinguda Lleida és una de les principals entrades del poble, milloraria alguns aspectes
com per exemple la vorera. Des del carrer Quatretonda fins l'Ajuntament és quasi
inexistent i fer-ne el recorregut sense tindre que baixar a la carretera és missió impossible,
a més sempre hi ha cotxes aparcats a la vorera. També, plantar alguns arbres a un o als dos
costats del carrer.
Carrer nou ferlo peatonal sol vehicles venís no es pot entrar mai desde la mercería al
Carrer nou per la quantitat de vehicles aparcats al Carrer. Davant la mercería podrían ficar
els pívots que tením davant el plus y alegre dabant la Caixa siempre están baixats els
podrían utilizar els veïns per entrar i sortir del nostre carrer.
Sino Fer una vorera a Tor el Carrer nou per que els vehicles pasen molt corrent i molt a
prop de les portes de entrada cuant surts has de tindre molt de cuidado sino se te porten
per davant.
Arranjar les seccions de les voreres que corresponen a passos de vianants per tal de que
l’accés sigui una pendent suau superable facilment amb cadira de rodes o altre mitja de
desplaçament per a persones amb discapacitat o cotxets de nens.
Onze de setembre - Lleida ; vall d’Albaida - Pagesia ; pagesia - Forques ; onze de setembre països catalans ; països - Lleida, i tot un altre seguit de passos de vianants de la mateixa
zona.
Aquest carrer (Av. Catalunya)està abandonat , arreglar voreres, posar algun banc , posar
il·luminació... Hi ha zones al poble molt deixades.

Motiu
Excedeix el cost. > 50.000€

Excedeix el cost. > 20.000€

Excedeix el cost. >50.000€

Excedeix el cost. >20.000 €

Excedeix el cost. > 20.000€

Excedeix el cost. > 15.000€
Dotar de 15.000 euros a l'arranjament de la sala superior de l'edifici d'ampliació de la
De totes maneres, ja hi ha
guarderia, que aniria destinat a l'Associació de Dones per fer les seves activitats, com són: una previsió de reforma per
classes de gimnàstica, reunions, conferències i d'altres activitats i esdeveniments.
un altre ús.

No vàlides: no viables tècnicament, manquen dades i
inespecífiques
ID

Descripció

Motiu

3

Sala destinada para realizar actividades deportivas, gimnasia, yoga, zumba, para
todo tipo de edades y colectivos. Dotada de un mínimo de material para realizar
dichas actividades (Pelotas grandes, stepps, pesas, colchonetas, espejo etc....)

La tindrem en compte a la
finalització de les obres del
poliesportiu, ja que el recinte
està en construcció.

5

Circuit saludable

Manquen les dades de
contacte.

Propostes no vàlides
6
Exposo la necessitat de plantar arbres als carrers del poble, on sigui possible per
espai, per proporcionar ombra als vianants.
A l'estiu sortir a caminar per alguns carres és un infern.

38

Mes zones lúdiques per gaudir els infants i en família

Per realitzar una actuació
com la demandada s'hauria
de fer un estudi de mobilitat
per veure quines són les
zones que poden encabir
aquests arbres que donin
ombra. No pot realitzar-se
una actuació d'aquest caire
sense contemplar
l'accessibilitat posterior dels
carrers i les voreres. De totes
maneres, s'estudiarà.

Proposta massa genèrica.

A Benavent,
construïm futur

