
Pressupostos
participatius

Tu
Tries !

El passat  mes de desembre es va iniciar el  procés del pressupost participatiu. 
La primera fase era la de  fer propostes. Hi van participar  91 persones que 
van fer  194 propostes, aquestes es van analitzar i es van classificar per grans 
àrees. A continuació es van eliminar les que superaven l’import de 30.000 
€, les que eren difícils de valorar i les que estaven repetides. Finalment van 
quedar seleccionades 63 propostes per la fase de la primera votació. 
D’aquestes, cada participant en podia votar tres, van votar 289 persones i el 
resultat de les 11 més votades s’exposa a continuació. Havien de ser 10 però 
la 10a i l’11a van empatar a vots.

VOTACio FINAL

S’exposaran les 11 propostes finalistes i es farà un 
treball participatiu per tal que entre tots els partic-
ipants del consell decideixin per consens les 
propostes guanyadores, on la suma dels imports 
no superi els 30.000 €, que són els destinats al 
pressupost  participatiu.

taller participatiu anomenat      “consell de la vila” 

14 d’abril

A les 18.00h

Sala polivalent de 
la casa de cultura

Qui pot participar al Consell de la Vila?
Les persones empadronades a Montbrió del Camp i majors de 16 
anys.

Què és el consell de la vila?
És un taller participatiu on tothom hi està convidat, s’exposaran les 11 
propostes finalistes, després es farà un treball per tal d’arribar a un 
consens i escollir les propostes guanyadores del pressupost participa-
tiu, on la suma dels seus imports no superi l’import destinat de 
30.000 €.

Es convida a tothom i a totes les entitats a participar al Consell de la 
Vila on es farà la votació final per tal de decidir les propostes guan-
yadores.

Si vols que surti la teva vine!!!!
Us animem a participar a la votació final!!!!

Ajuntament de 
Montbrió del Camp



De moment no hi haurà vestuaris, tot i que hi ha 
espai per poder-los posar més endavant si l’activitat 
té èxit.
Per a poder realitzar l’activitat en aquesta sala s’hau-
ria de ser soci i abonar una quota mensual. 
Per entrar en aquesta instal·lació es farà mitjançant 
un control d’accés automàtic amb una targeta que 
tindrà cada abonat. La sala de fitness es gestionarà 
sense personal.

L’usuari tindrà una primera classe dirigida a on se li 
ensenyaran les rutines que haurà de seguir per a 
realitzar els exercicis de forma correcta i el bon us de 
les màquines.

1. Gimnàs 4. Millores al camp de futbol 9. Adaptar els carrers- ampliar voreres  

  2. Posar pèrgoles a l’escola

3. Àrees recreatives a l’escola

  15.000 € - 82 vots 
Habilitar una classe de l’escola vella a l’avinguda 
Josep Maria Soler per a col·locar-hi maquinària per a 
realitzar fitness.
Una possible distribució de la maquinària seria:

   9.500 € - 68 vots
Aquesta proposta ens ha arribat des de l’ampa de 
l’Escola Josep Maria Soler, consisteix en fer una refor-
ma al pati de l’escola amb unes pèrgoles a on es 
dotaria de més ombra, el projecte el realitzarà una 
arquitecta paisatgística i es consensuarà entre la 
direcció de l’escola, l’ajuntament i l’ampa. 

Si l’inversió supera el cost de 9.500 € , la diferència 
l’aportarà l’ampa.

   5.000 € - 38 vots
Des del club esportiu Montbrió ens van fer arribar 
una carta a on s’exposava una sèrie de possibles 
millores a realitzar en el camp de futbol, que són:
Renovació i ampliació de xarxes para-pilotes darrera 
de les porteries.
Retirada de la tanca que toca a la riera i substitució 
per una tanca metàl·lica de simple torsió.

   9.900 € - 28 vots
Aquesta proposta era molt genèrica, des dels serveis 
tècnics de l’ajuntament es proposa adaptar els 
següents carrers:.

CARRER DE SANT RAFEL
Alçar el paviment amb asfalt fins al nivell de les 
voreres.
Posar pilones que marquin la vorera i separin el pas 
dels vinants del pas dels vehicles.
Des de la cantonada placeta/ Carrer Sant Antoni fins 
que el carre Sant Rafel s’eixampla.

Asfalt: 133m2 x 10cm (h) = 33 tones d’asfalt x 180€ = 
5900€.

CARRER NOU – PLAÇA DE LA VILA
A la sortida de la Plaça de la Vila cap al Carrer Major, 
allargar la rampa amb 50 m2 de formigó de manera 
que la vorera que fa cantonada i comença el carrer 
sigui prou ampla com per a poder-hi passar amb un 
cotxet sense haver de baixar. 

La rampa s’acabarà amb panot.
Cost total 2.000€ (formigó 800€).

COIXÍ DAVANT L’ESGLÉSIA
Amb formigó, elevar el paviment del carrer al 
davant de l’església per tal que dels vehicles que s’hi 
aturin pugui baixar-ne una cadira de rodes sense 
tenir obstacles.
Ocuparia tot el tram de carrer corresponent a la 
façana de l’església.
A l’entrada s’hi faria un recollidor d’aigües que aniria 
connectat al pluvial del carrer.
Cost 2.000€.

10. Cuirasses i capes noves armats 

11. Sancionar als propietaris no
 recullen excrements gossos ossos 

   6.000 € - 27 vots
Els armats tenen una llarga història i tradició en la 
processó de Setmana Santa, són un bé cultural i 
patrimonial. Les cuirasses tenen 66 anys  i ja convé 
renovar-les per tal de que a la processó i a les troba-
des provincials els nostres armats siguin lluïts com 
les altres colles. 

  1.500 € - 27 vots
Degut a l’incivisme de molts propietaris de gossos 
que no repleguen els  excrements de la via pública, 
una proposta per intentar erradicar o disminuir 
aquest actes incívics és la de sancionar als propietaris 
que no recullen els excrements dels gossos, es 
proposa ampliar els serveis de vigilància en 80 hores 
per a sancionar  aquests actes. També es faran 
campanyes de conscienciació als propietaris. 

  13.500 € - 31 vots
Actualment la biblioteca obre totes les tardes de 
dilluns a divendres i els dimarts al matí. La proposta 
és la de l’ampliació de l’horari d’obertura ampliant la 
resta de matins que actualment està tancada. 

Per a poder-ho fer s’ha de contractar una persona 
que cobreixi aquesta ampliació de l’horari. El cost 
serà de 13.500 € a l’any. 

  24.384 € -  31 vots
La proposta de la pista de pàdel també ha sigut de 
les que ha tingut més votacions, es proposa constru-
ir-la al costat del pavelló, per tal de concentrar l’activi-
tat esportiva en una mateixa zona.

- La pista tindrà les mides de 10x20 el tancament serà 
de vidre i la pista de gespa artificial. També hi haurà 
il·luminació (18.574 €).

- Construcció d’una llosa de formigó com a base de la 
pista segons indicacions de l’instal·lador de la pista. 
(4.840 €).

- Control d’accés automàtic (970 €).

  4.000 € - 30 vots

Per tal de poder realitzar esport a l’aire lliure una de 
les demandes ha sigut la de posar un parc de salut, i 
l’àrea més proposada ha sigut  la del final del passeig 
Nicolau.

5. Parc infantil a l’hort del Baldrich 

  10.876 € - 37 vots
Des del club esportiu Montbrió ens van fer arribar La 
proposta de posar un parc infantil nou va ser de les 
més repetides en el moment de recollir les propos-
tes, es va proposar d’ubicar-los en diferents espais de 
Montbrió. Ell lloc preferit va ser l’Hort de Baldrich, 
quedant com a proposta finalista la instal·lació d’un 
parc infantil a l’Hort del Baldrich.

La proposta es de posar:

- Una tirolina (4.000 €)

- Multijoc Saja (jocs infantils 4.376 €)

- Piràmide cordes Smurf de 3m ( 2.500 €) 

  6.000 € - 59 vots
Aquesta proposta també ens ha arribat des de 
l’ampa i està estretament vinculada amb l’anterior, 
s’englobaria amb aquest projecte de reforma del 
pati, realitzat per l’arquitecta paisatgística, instal·lant 
unes àrees recreatives de jocs per la canalla després 
de consensuar-ho entre la direcció de l’escola, 
ajuntament i ampa.
La despesa prevista és de 6.000 €, en cas que la 
superi la diferència la pagarà l’ampa. 

6. Ampliació horari de la biblioteca 

7. Construcció pista de pàdel 

8. Parc de salut 


