SESSIÓ DE RETORN DE RESULTATS
Pressupostos Participatius
Benavent de Segrià, juny de 2021

Difusió
Març.
Bases del procés. Elaboració de la guia
i dels materials comunicatius. Sessió de
presentació incial.

Cronograma del procés
❖ Principals fases
❖ Dates clau

Materials disponibles
• Guia del procés.
• Tríptic.

• Formulari per fer propostes (en paper).
• Formulari per fer propostes (via telemàtica).

1. Fase de difusió

Canals informatius

❖ Materials disponibles
❖ Canals informatius
❖ Sessió de presentació

www.benaventdesegria.cat/pressupostos-participatius-2021
Sessió de presentació
18 de març

Calendari
Del 19 de març al 4 d’abril.
Participants

2. Fase de fem propostes

Tots els habitants de Benavent de Segrià majors de 16 anys i
empadronats al poble han pogut presentar dues propostes.

❖ Calendari
❖ Participants
❖ Resum

Resum

41

66

proposants

propostes

52
14

Online
En paper

Calendari
Del 5 d’abril al 7 de maig

Actors
Equip de tècnics (Ajuntament + Ceres)

3. Fase de validació
❖ Calendari

Criteris
• Que siguin legals.

❖ Actors

• Que siguin viables tècnicament.

❖ Criteris

• Que cada proposta no superi la quantitat de 15.000 €.
• Que siguin sostenibles en el temps.

• Que siguin concretes i avaluables econòmicament.
• Que facin referència a inversions i no a serveis, millores en els serveis o ajuts i
subvencions.
• Que siguin competència directa de l'ajuntament.
• Que no comportin accions d'exclusió social.

• Que siguin del màxim gaudi per a tota la ciutadania.
• Que vagin acompanyades de les dades identificatives.

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

3. Fase de validació
❖ Resultats

12 Vàlides

10 Previstes/Existents
8 Repetides vàlides

28
8

no vàlides

Repetides no vàlides

TOTAL DE PROPOSTES: 66
Els resultats de la valoració de totes les propostes s’han publicat a la
web municipal i s’han facilitat directament també a tots aquells veïns i
veïnes que van presentar propostes.

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

3. Fase de validació
❖ No vàlides

28

No vàlides

10 No inversió
2 No viable tècnicament
8 No competència 1 Manquen dades
1 Inespecífica
6 Excedeix cost

Calendari
Del 31 de maig al 13 de juny.
Participants

4. Fase de votacions

Tots els habitants de Benavent de Segrià majors de 16 anys i
empadronats al poble han pogut votar 3 propostes.

❖ Calendari
❖ Participants
❖ Vots

Vots

1334
130

Participants potencials

participants vot online

9,75%

del cens

Propostes sotmeses a votació

ID

TÍTOL PROPOSTA
2
7

4. Fase de votacions
❖ Propostes

Construcció d'un pas elevat per reduir la velocitat a l'alçada de la Plaça
Quatretonda.
Instal·lació de punts de connexió wifi gratuïta al poble fins a esgotar el
pressupost.

COST
4.500€
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€

Propostes: vots i guanyadora

ID
2
7

TÍTOL PROPOSTA

COST

VOTS

Construcció d'un pas elevat per reduir la velocitat a l'alçada
de la Plaça Quatretonda.
Instal·lació de punts de connexió wifi gratuïta al poble fins a
esgotar el pressupost.
Ampliació del Bike Parc (circuit de bicicletes) a la zona de
Bellagio.

4.500€

14

15.000€

21

15.000€

54

4. Fase de votacions

8

❖ Vots de cada proposta

9

Ampliació del parc infantil de la Rambla Lluís Companys.

15.000€

31

15

Parc de calistènia a la Plaça Maeso.

7.000€

18

37

Posar un parallamps a l'església del poble.

6.000€

26

40

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

7.000€

38

41

Circuit per a cotxes teledirigits al Camí de les Forques.

4.000€

13

49

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

15.000€

66

50

Creació d'un hort col·lectiu.

15.000€

25

58

Canviar les finestres del local dels jubilats.

15.000€

21

59

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

15.000€

13

❖ Proposta/es guanyadora/es

Valoració del procés
La ciutadania pot valorar com s’ha desenvolupat el procés de
Pressupostos Participatius per tal de tenir-ho en compte per a
futures edicions, clicant al següent enllaç:

5. Fase de retorn
❖ Valoració del procés

Enllaç formulari:

https://ls315.gabinetceres.com/index.php/891199?lang=ca
També, podeu trobar aquest enllaç a:

www.benaventdesegria.cat

A Benavent,
construïm futur

