QUIN PROCEDIMENT
S'HA SEGUIT?
FASE 1: PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
De l'11 de maig fins al 31 de maig qualsevol veí i veïna pot fer arribar les seves propostes
mitjançant tres vies: en les urnes (situades a l'Oficina OAC de l'Ajuntament), telemàticament (a
través de la pàgina web) o a través del correu electrònic.
FASE 2: SELECCIÓ DE PROPOSTES:
Durant el mes de juny es van validar les propostes rebudes a la fase anterior.
De les 5 propostes rebudes, es van crear dues categories:
1. Propostes vàlides:
De totes les propostes rebudes, les 3 que es presenten a continuació són vàlides perquè compleixen totes
les normes i requisits del procés (és a dir, són tècnica i econòmicament viables, són legals i no
contradiuen els plans municipals aprovats, fan referència al capítol d’inversions, no són ajuts o
subvencions a entitats i/o col·lectius, i cap d’elles supera els 22.000€).
Aquestes són les propostes que passaran a la fase final dels pressupostos participatius d’enguany.

1.- CANVIADORS PER A
NADONS

Descripció:

Col·locació de canviadors per a nadons als equipaments municipals.

2.- ENTORN VERD
LLAR D’INFANTS

Descripció:

Guarnir el parterre situat a l’entrada de la Llar d’Infants, amb diferentes
plantes i arbustos autòctons del Penedès.

4.- TAULA PICNIC
PLAÇA 1 D’OCTUBRE

Descripció:

Col·locació de taula de pícnic a la plaça 1 d’octubre de Pla de Cavalls.

2. Propostes descartades o ja previstes:
Les propostes que s’engloben dins d’aquesta categoria, o bé no han passat el triatge perquè no s’ajusten
plenament a les normes del procés, o bé ja existeix una previsió de dur-les a terme, és a dir, l’Ajuntament
ja les tenia pressupostades, ja hi estava actuant, les està estudiant o hi actuarà perquè ja ho tenia previst.
A cada proposta s’indica el motiu pel qual ha estat descartada.

3.-Substitució malla de plàstic per plantes trepadores a l'interior
del pati de la Llar d'Infants que comunica amb el CAP.

Necessitat:
Descripció:
Descartada (motiu)

Afavorir intimitat dels infants amb els usuaris del CAP
Substitució malla de plàstic per plantes trepadores a l'interior del pati de la
Llar d'Infants que comunica amb el CAP.
No es tracta d'una inversió
Ja s'ha procedit a fer una actuació, d'instal·lació de vinil protector per
salvaguardar la intimitat de la Llar d'Infants/CAP.

5.-Acondicionament de les voreres i passos de vianants
a Pla de Cavalls.

Necessitat:

Millora de l’accessibilitat per persones de mobilitat reduïda i nens.

Descripció:

Acondicionament de les voreres i passos de vianants a Pla de Cavalls.

Descartada (motiu)

No es tracta d'una inversió
L’ajuntament ja te previst la seva execució

6.-Acondicionament de la vorera de l’avinguda Diputació

Necessitat:

Adequar el transit per a vianants

Descripció:

Acondicionament de la vorera de l’Avinguda Diputació

Descartada (motiu)

No es tracta d'una inversió
L’ajuntament ja te previst la seva execució

FASE 3: VOTACIÓ FINAL:
Finalment de les 5 propostes rebudes, no caldrà dur a terme la fase de votació, degut a que la
consignació pressupostaria és suficient per tirar endavant les propostes acceptades i validades.
FASE 4:
Execució de les propostes guanyadores (Any 2022).

