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Les teves idees,

el futur de tots

Sessió de retorn
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Com ho hem fet?

INICIEM

Presentació i 
elaboració de 

propostes

11 de maig
FEM 

PROPOSTES

Formulari paper o 
telemàtic i sessions 

amb col·lectius

14/05 al 10/06

VALOREM LES 

PROPOSTES

Estudi viabilitat
Comissió tècnica 

municipal

VOTEM

Votació popular

27 octubre a

4 novembre
La Fira

DECIDIM

Resultat de la 
votació i propostes 

guanyadores

9 de novembre
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Com ho hem fet?

PROPOSTES 

VÀLIDES

18

PROPOSTES 

RECOLLIDES

36

PROPOSTES 

NO VÀLIDES

14

PROPOSTES 

PREVISTES

2

PROPOSTES 

REPETIDES

VÀLIDES

1

PROPOSTES 

REPETIDES

NO VÀLIDES

1

4 excedeixen cost

3 no és viable tècnicament

3 no és competència 

municipal

2 no és inversió

2 Manquen dades de 

contacte del proposant



4

Quants hem votat?

Cens 4.752

Nombre de participants 737

Percentatge de participació 15,5%

Butlletes vàlides 734

Butlletes nul·les 2

Butlletes en blanc 1
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Quins han estat els resultats de la votació?

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

14 Instal·lació de parcs de salut 12.000,00 € 260

9 Restauració dels nanos de la Selva i creació de ball i música propis 4.160,00 € 241

4 Posar cortines a les aules de l'escola i comprar pissarres digitals 7.200,00 € 228

10 Reacondicionar els parcs del Baix Camp, Hort Iglesias i la Caputxeta 47.800,00 € 219

11 Crear un banc d'aparells tècnics sociosanitaris 4.500,00 € 218

18 Ampliar els vestuaris del camp de futbol i cobrir el pas 29.800,00 € 211

1 Reconvertir el pati de l'escola Gil Cristià en una pista de tennis 42.000,00 € 200

3 Ampliar l'entrada de l'escola Abel Ferrater 750,00 € 190

7 Renovar el parc del Baix Camp 46.000,00 € 182

12 Fer un rocòdrom 29.500,00 € 162

8 Col·locar una marquesina a la parada de bus de la zona educativa 7.000,00 € 102

15 Posar jocs per la canalla a la zona de la Creu Coberta 15.000,00 € 102

17 Fer orelles als passos de vianants del C. Horta i perpendiculars 13.000,00 € 89

16 Material divulgatiu i promocional del municipi dirigit a escoles 5.000,00 € 74

2 Millorar i arreglar la plaça 11 de setembre 20.000,00 € 65

5 Afegir a l'App del municipi informació dels establiments comercials i de restauració 3.000,00 € 52

6 Posar cartells informatius dels arbres del poble 8.100,00 € 47

13 Adquirir arcs i banderoles municipals per esdeveniments esportius 3.000,00 € 36
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Quines propostes han guanyat?

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

14 Instal·lació de parcs de salut 12.000,00 € 260

9 Restauració dels nanos de la Selva i creació de ball i música propis 4.160,00 € 241

4 Posar cortines a les aules de l'escola i comprar pissarres digitals 7.200,00 € 228

10 Reacondicionar els parcs del Baix Camp, Hort Iglesias i la Caputxeta 47.800,00 € 219

11 Crear un banc d'aparells tècnics sociosanitaris 4.500,00 € 218

18 Ampliar els vestuaris del camp de futbol i cobrir el pas 29.800,00 € 211

1 Reconvertir el pati de l'escola Gil Cristià en una pista de tennis 42.000,00 € 200

3 Ampliar l'entrada de l'escola Abel Ferrater 750,00 € 190

7 Renovar el parc del Baix Camp 46.000,00 € 182

12 Fer un rocòdrom 29.500,00 € 162

8 Col·locar una marquesina a la parada de bus de la zona educativa 7.000,00 € 102

15 Posar jocs per la canalla a la zona de la Creu Coberta 15.000,00 € 102

17 Fer orelles als passos de vianants del C. Horta i perpendiculars 13.000,00 € 89

16 Material divulgatiu i promocional del municipi dirigit a escoles 5.000,00 € 74

2 Millorar i arreglar la plaça 11 de setembre 20.000,00 € 65

5 Afegir a l'App del municipi informació dels establiments comercials i de restauració 3.000,00 € 52

6 Posar cartells informatius dels arbres del poble 8.100,00 € 47

13 Adquirir arcs i banderoles municipals per esdeveniments esportius 3.000,00 € 36

IMPORT TOTAL 48.610,00 €
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Coneguem millor les propostes guanyadores

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

14 Instal·lació de parcs de salut 12.000,00 € 260

Els parcs urbans de salut són espais de trobada i que equipats amb aparells adaptats a les persones grans i dissenyats per a la 

conservació del seu estat físic, poden exercitar-se les persones ja sigui de forma individual o acompanyats (implicació de voluntaris de 

diferents entitats) de les qualitats físiques com la coordinació d'equilibri, la flexibilitat, que estant molt relacionats amb la salut i la 

qualitat de vida.

UBICACIÓ:

A determinar. Preferiblement en zones 

arbrades (Hort d'Iglésies - C. Botànica)

OBSERVACIONS AL COST:

El cost es refereix a un circuït complet 

d'aparells adaptats. No obstant, la 

dinamització no entraria doncs no és 

una inversió i dependrà de la voluntat 

de persones i entitats.
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Coneguem millor les propostes guanyadores

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

9 Restauració dels nanos de la Selva i creació de ball i música propis 4.160,00 € 241

Restauració de les peces i del vestuari i adequació de les mateixes per fer-les útils i visibles a totes les festes locals oferint un ball de 

nanos propi i música pròpia.

UBICACIÓ:

Castell del Paborde
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Coneguem millor les propostes guanyadores

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

4 Posar cortines a les aules de l'escola i comprar pissarres digitals 7.200,00 € 228

Condicionament de les aules de l'escola. A causa de la quantitat de sol que incideix en les finestres de les aules, es fa molt difícil veure 

les pissarres digitals en les aules de l'escola Abel Ferrater. Donat això; Una possible solució seria la instal·lació de cortines i/o 

motoritzar les persianes, perquè els mestres puguin enfosquir l'aula per impartir classes , sobretot, amb l'ús de les noves tecnologies. 

També és cert que després de l'agrupament amb l'escola Gil Cristià es va dur a terme la reutilització d'espais per l'ús de classes. Amb 

tot això manquen algunes pissarres digitals. Des de l'AMPA volem proposar aquest condicionament de les aules, amb la finalitat de 

què els pressents i els futurs estudiants, treguin profit d'un ensenyament de qualitat i que l'escola sigui un exemple d'escola verda.

UBICACIÓ:

Escola Abel Ferrater

OBSERVACIONS AL COST:

Posar cortines a 14 aules de 

7000x2000mm totals dividit en dues 

lones opaques ignifugues
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Coneguem millor les propostes guanyadores

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

11 Crear un banc d'aparells tècnics sociosanitaris 4.500,00 € 218

La proposta consisteix en que l'ajuntament adquireix diferents elements que faciliten la mobilitat de les persones residents a la selva 

del camp, per cassos concrets i de forma temporal, com a conseqüència d'intervencions metges, recuperacions físiques, lesions, i fins 

que el destinatari el retorni perquè ja no el precisa o perquè ja ha adquirit el material. La idea en una primera fase, i per tal d’avaluar 

l'impacte, poder comptar amb 3 cadires de rodes, 6 caminadors i una dotzena de crosses. Aquests elements estarien a disposició de 

les persones prèvia autorització de l'ajuntament de la selva per exemple a l'àrea de serveis socials, i amb col·laboració i ajut, per 

entrega i recollida d'entitats que presten serveis socials, com Càritas o Creu Roja, actualment. La idea és que la família que ho precisi 

prèvia justificació i de forma temporal, durant uns dies o setmanes, segons cada cas, pugui comptar d'immediat amb l'element en 

qüestió quan sorgeixi la necessitat.

UBICACIÓ:

Tota la Selva

OBSERVACIONS AL COST:

A banda dels elements plantejats, 

l'Ajuntament també disposa actualment 

de llits adaptats que pot incloure en el 

servei esmentat.
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Coneguem millor les propostes guanyadores

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

3 Ampliar l'entrada de l'escola Abel Ferrater 750,00 € 190

La proposta ve donada per un problema d'afluència elevada de nens i pares, que tots alhora intenten entrar i sortir de l'escola.

Concretament l'obra implicaria modificar la porta d'accés.

UBICACIÓ:

Escola Abel Ferrater
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Coneguem millor les propostes guanyadores

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

8 Col·locar una marquesina a la parada de bus de la zona educativa 7.000,00 € 102

A la zona educativa (Escola Bressol El Poniol - Escola Abel Ferrater i Institut Joan Puig i Ferreter), hi ha diversos alumnes que 

procedeixen de municipis veïns i molts d’aquests alumnes utilitzen l’autobús com a mitjà de transport escolar, des dels seus respectius 

punts de residència. En dies de pluja, de molt de sol o mal temps en general, no tenen cap lloc específic on protegir-se de les 

inclemències meteorològiques. Sovint esperen el bus apilonats a la vorera impedint el pas a les demés persones que passen a la 

mateixa hora. Crec que seria bo per tothom col·locar una marquesina de bus, especialment dissenyada per a infants com espai per 

aquests alumnes usuaris de transport escolar i al mateix temps contribuir a descongestionar la vora.

UBICACIÓ:

C. Abel Ferrater
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Coneguem millor les propostes guanyadores

Número PROPOSTES
COST 

APROXIMAT
VOTS

17 Fer orelles als passos de vianants del C. Horta i perpendiculars 13.000,00 € 89

Executar orelles (ampliacions de vorera per delimitar l'aparcament) als passos de vianants del carrer Horta i als carrers perpendiculars, 

per tal de millorar-ne la visibilitat.

UBICACIÓ:

C. Horta i carrers perpendiculars
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US AGRAIREM QUE AVALUEU EL PROCÉS A PARTIR DELS 

FORMULARIS FACILITATS O DEL SEGÜENT LINK:

Ara, valorem el procés per millorar-lo

http://bit.ly/PressupostosParticipatiusLaSelva
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MOLTES 

GRÀCIES PER LA 

VOSTRA 

ASSISTÈNCIA


