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COM S’HAN TRIAT LES 10 PROPOSTES 
QUE PASSEN A LA FASE FINAL DE 

VOTACIÓ? 
 

Per decidir les 10 propostes que finalment han passat  a la fase final 
de votació dels pressupostos participatius de Palau-saverdera 2019 
es van dur a terme dues accions participatives: 
 
- La primera va servir per triar 4 d’aquestes 10 propostes finalistes 
d’entre totes les propostes vàlides rebudes. Això es va poder fer a 
través d’un qüestionari online que podia contestar tothom del 14 al 
27 de gener. 
 
- Les 6 propostes restants es van escolllir de forma conjunta entre 
totes les persones que van assistir a la jornada participativa que es 
va dur a terme el dia 31 de gener a les 19:30h a la Sala de Ball del 
Centre Cívic.  
 
Ara l’ajuntament està treballant per acabar de definir i pressupostar 
aquestes 10 propostes finalistes. El mes de març s’iniciarà el 
període per poder votar. La votació es podrà fer online, o bé de 
forma presencial dipositant una butlleta a les urnes que habilitarem 
a diferents punts del municipi. Guanyarà la proposta més votada i 
després la resta de propostes més votades sempre i quan la suma 
total dels seus pressupostos no superin els 40.000€ 
 

Per a més informació consulteu: 
http://www.palau-saverdera.cat/partpress/ 

 
Us mantindrem informats/des!  

 

http://www.palau-saverdera.cat/partpress/
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LES 10 PROPOSTES QUE PASSEN A LA 
FASE FINAL DE VOTACIÓ 

 

1.- ROCÒDROM 

 Instal·lació d’un rocòdrom per a joves i adults a 
la zona esportiva 

Proposta que ha obtingut el 
major nombre de suports a 

través del qüestionari online (42 
suports de 120 possibles) 

2.- SKATEPARK 

Construcció d’un petit skatepark (pavimentació i 
col·locació d’elements d’acrobàcia) a la zona 

esportiva 

Proposta que ha obtingut el 
segon major nombre de suports 
a través del qüestionari online 
(41 suports de 120 possibles) 

3.- INSTAL·LACIÓ DE 3-4 
PUNTS/PLAFONS DE MINI 

DEIXALLERIES.  

Adquisició i instal·lació de 3-4 punts de mini 
deixalleries en llocs estratègics del municipi. Són 
uns plafons que queden perfectament integrats 

en l’espai urbà i serveixen per recollir petits 
residus d’ús domèstic (piles, bombetes, petits 

aparells electrònics, CD’s, taps, bateries, telèfons 
mòbils, esprais, etc.). 

Proposta que ha obtingut el 
tercer major nombre de suports 
a través del qüestionari online 
(35 suports de 120 possibles) 

4.- MILLORA DE L’ENTORN DE LA 
FONT DE DALT 

Millora del paviment, millora dels desguassos de 
les aigües plujanes,  instal·lació de nou mobiliari 
urbà (taules, bancs, papereres, etc.) així com 
d’una barana per millorar la seguretat de l’espai, i 
adquisició i col·locació de jocs infantils per a 
nens i nenes d’entre 6 i 12/14 anys. 

Proposta que ha obtingut el 
quart major nombre de suports a 
través del qüestionari online (30 

suports de 120 possibles) 
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5.- GRADES AL CAMP DE FUTBOL 

Construcció d’una línia de grades de 3-4 graons 
a la part central del camp de futbol que disposin 

d’ombra 

Proposta que ha obtingut una 
puntuació de 31 punts de 50 
possibles al taller deliberatiu  

6- REFORESTACIÓ D’ALZINES 

Adquirir una vintena d’alzines per plantar-les a 
les zones del terme municipal que els serveis 

tècnics considerin més adients. 

Proposta que ha obtingut una 
puntuació de 31 punts de 50 
possibles al taller deliberatiu 

7.- PAVIMENTAR EL CAMÍ VELL DE 
ROSES 

Pavimentar i fer cunetes a tot el camí vell de 
Roses 

Proposta que ha obtingut una 
puntuació de 29 punts de 50 
possibles al taller deliberatiu 

8.- ADEQUACIÓ DE LA SALA DE BALL 
DEL CENTRE CÍVIC 

Adaptar correctament l’espai per tal 
d’implementar mesures de millora de 

l’accessibilitat i també en matèria de prevenció 
d’incendis. 

Proposta que ha obtingut una 
puntuació de 26 punts de 50 
possibles al taller deliberatiu 

9.- ADEQUACIÓ I MILLORA DELS 
BAIXOS DEL CENTRE CÍVIC 

Redefinir els espais (nova distribució) i 
implementar mesures de seguretat 

Proposta que ha obtingut una 
puntuació de 26 punts de 50 
possibles al taller deliberatiu 

10.- ADQUISICIÓ DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL PER A LA BIBLIOTECA 

Adquirir i instal·lar un canó projector, pantalla i 
ordinador nous a la biblioteca per poder fer 

presentacions de llibres, xerrades, dinàmiques 
setmanals amb el Club de Lectura, etc. 

Proposta que ha obtingut una 
puntuació de 25 punts de 50 
possibles al taller deliberatiu 
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RESULTATS DEL QÜESTIONARI ONLINE 
PER TRIAR 4 DE LES 10 PROPOSTES 

FINALISTES 
 

Aquí es mostren els suports que van obtenir totes les propostes vàlides a 
través del qüestionari online. Les 4 que varen rebre més suports són les que 
han passat a la fase final de votació.  
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RESULTATS DEL TALLER PARTICIPATIU 
PER TRIAR 6 DE LES 10 PROPOSTES 

FINALISTES 
 

Aquí es mostren les puntuacions que van obtenir totes les propostes vàlides al 
taller participatiu. Les 6 que varen obtenir una puntuació més alta són les que 
han passat a la fase final de votació.  

 

1.- GRADES AL CAMP DE FUTBOL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Construcció d’una línia de grades de 
3-4 graons a la part central del camp 
de futbol que disposin d’ombra 

31 6,2 
 

2.- REFORESTACIÓ D’ALZINES   

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Adquirir una vintena d’alzines per 
plantar-les a les zones del terme 
municipal que els serveis tècnics 
considerin més adients. 

31 6,2 
 

3.- PAVIMENTAR EL CAMÍ VELL 
DE ROSES 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Pavimentar i fer cunetes a tot el camí 
vell de Roses 29 5,8 
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4.- ADEQUACIÓ DE LA SALA DE 
BALL DEL CENTRE CÍVIC  

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Adaptar correctament l’espai per tal 
d’implementar mesures de millora de 
l’accessibilitat i també en matèria de 
prevenció d’incendis. 

26 5,2 
 

5.- ADEQUACIÓ I MILLORA DELS 
BAIXOS DEL CENTRE CÍVIC 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció Redefinir els espais (nova distribució) 
i implementar mesures de seguretat 26 5,2 

 

6.- ADQUISICIÓ DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL PER A LA 

BIBLIOTECA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Adquirir i instal·lar un canó projector, 
pantalla i ordinador nous a la 
biblioteca per poder fer 
presentacions de llibres, xerrades, 
dinàmiques setmanals amb el Club 
de Lectura, etc. 

25 5 

 

7.- ADQUISICIÓ DE PATROMONI 
CULTURAL I TRADICIONAL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Adquirir/comprar a la família de 
Francesc Caussa Ferrer, la col·lecció 
dels objectes que tinguin valor 
cultural i tradicional relacionats amb 
l’activitat agrícola. 

23 4,6 
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8.- CIRCUÏT INTERURBÀ 
SALUDABLE 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Disposar d’un circuït per passejar, fer 
esport (amb les distàncies 
marcades), treure el gos, etc. adaptat 
per a totes les edats i condicions 
físiques de caràcter interurbà (que es 
pogués agafar des del mateix poble, 
a saber, pels voltants de la sureda 
d’en Bach). 

22 4,4 

 

9.- NOU ACCÉS A LA SUREDA DE 
LA ROJA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Definir i construir un nou accés al 
bosc de la Roja des del carrer 
Muntanyeta 

21 4,2 
 

10.- INSTAL·LACIÓ D’UNA ZONA 
DE JOCS INFANTILS PER A NENS 

I NENES DE PRIMÀRIA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Pavimentació i instal·lació de nous 
jocs infantils per a nens i nenes de 
primària (6-12 anys) a la zona Mas 
Bohera 

20 4 
 

11.- CREACIÓ D’UNA ZONA 
VERDA AL CARRER CERDANYA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Pavimentació, enjardinament, 
instal·lació de mobiliari urbà, 
il·luminació i plantació d’arbres 

20 4 
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12.- INSTAL·LAR ENLLUMENAT 
AL VIAL MAS ORIOL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció Instal·lar enllumenat al vial de 
connexió del Mas Oriol 17 3,4 

 

 

13.- MILLORA DE LA ZONA 
VERDA MAS BOHERA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Plantar nous arbres i anivellar la 
zona per tal de millorar-ne 
l’accessibilitat i fer-la més còmode i 
usable 

16 3,2 
 

14.- INSTAL·LAR ENLLUMENAT A 
LA ZONA ESPORTIVA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Instal·lació de fanals  en el tram que 
va de la piscina a la deixalleria (es 
valorarà la viabilitat econòmica i 
tècnica de col·locar fanals solars) 

16 3,2 
 

15.- MILLORES PERIMETRALS AL 
CAMP DE FUTBOL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Renovar el tancament del camp de 
futbol i instal·lar càmeres de 
seguretat 

14 2,8 
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16.- EVITAR PETITES 
INUNDACIONS AL CARRER SANT 

ONOFRE 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Construcció d’un sistema 
d’embornals per canalitzar 
correctament les aigües pluvials. 

13 2,6 
 

 

17.- PUNT DE RECÀRREGA DE 
VEHICLES ELÈCTRICS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Instal·lar un punt de recàrrega ràpida 
gratuïta per a vehicles elèctrics a 
l’aparcament de l’ajuntament. 

12 2,4 
 

18.- MILLORA DE LES 
INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA 

MUNICIPAL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Construcció de nous vestidors i 
lavabos a la zona de bany de la 
piscina (a la zona de gespa) 

10 2 
 

19.- REPAVIMENTACIÓ DE LA 
PLAÇA DEL RALL I DEL CARRER 

PANÍ I PIRINEU 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Reposició del ferm del la plaça i dels 
carrers 10 2 
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20.- NOVES VORERES AL 
CARRER MIGDIA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 
Fer noves les voreres del tram final 
del carrer Migdia (sortida del poble) i 
treure els arbres. 

8 1,6 
 

21.- ESPAI DE SOCIALITZACIÓ 
PER A GOSSOS A LA FONT DE 

DALT 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Instal·lació d’una tanca perimetral, 
una font, un banc, una font, una 
paperera, un sorral, un expenedor de 
bosses i plantació d’un arbre (pipican 
a la font de Dalt) 

6 1,2 
 

22.- REURBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA DE L’ANTIC DIPÒSIT DE 

GAS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Enderroc dels murs perimetrals, 
anivellament del terreny a l’alçada 
del vial i pavimentació amb la finalitat 
que tot aquest espai quedi més net i 
endreçat. 

Estem parlant de la plaça que hi ha 
al final del c/Cap de creus (on hi 
havia l’antic dipòsit de gas dels pisos 
de protecció oficial) 

5 1 
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23.- MILLORA DE L’ESTÈTICA DEL 
CANAL DE SORTIDA D’AIGUA DE 

LA FONT DE DALT 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció Encarregar una peça escultòrica per 
embellir la sortida d’aigua de la font 4 0,8 

 

24.- ESCULTURA HOMENATGE A 
MAVERICK 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 50 

Puntuació 
ponderada 
(del 0 al 10) 

Descripció 

Encarregar una escultura per fer-li un 
homenatge al motorista Maverick 
Vinyales i instal·lar-la a l’entrada del 
poble 

0 0 
 

 


