Nota de premsa - 12/12/2019

Les propostes del pressupost participatiu es podran
votar del 16 al 21 de desembre
Les votacions es podran fer a l’Ajuntament, a la Biblioteca, de manera
telemàtica i durant la Fira Tió
Les propostes del pressupost participatiu es podran votar del 16 al 21 de desembre.
L’Ajuntament de Navarcles habilitarà punts de votació a l’edifici consistorial i a la
Biblioteca (consulteu els horaris a sota). També es podrà votar de manera telemàtica (a
través de l’adreça participa.navarcles.cat) i durant la Fira Tió que es farà dissabte 21 de
desembre a la plaça de la Vila.
El procés es va iniciar a principis de novembre amb la celebració de tres assemblees
participatives, de les quals en van més de 40 propostes. Els serveis tècnics municipals
les van analitzar des del punt de vista tècnic i competencial, i van pressupostar els
projectes per tal de poder indicar quin cost comportaria per a l’Ajuntament portar-los
a terme. Després d’aquest procés, un total de 38 propostes han pogut passar a la fase
de votació, mentre que la resta s’han descartat per diferents motius.
A la votació hi podran participar totes les persones empadronades a Navarcles majors
de 16 anys. Cada persona podrà votar una proposta del primer bloc (projectes amb un
cost igual o superior als 40.000 euros) i tres propostes del segon bloc (projecte amb un
cost inferior a 40.000 euros).
Els resultats es faran públics el darrer dia de votació, el 21 de desembre, al finalitzar la
Fira Tió. L’equip de govern es compromet a incorporar al pressupost municipal del
2020 tantes propostes com el finançament permeti, seguint l’ordre de prioritats que
estableixin les votacions.
PROPOSTES ACCEPTADES QUE ES PODRAN VOTAR
Bloc 1
1.- Cobrir la pista vermella del pavelló per poder oferir més espai als equips que
utilitzen el pavelló (bàsquet, patinatge i hoquei) > 250.000 euros
2.- Construir una font interactiva d’aigua: sortidors d’aigua que permeten el joc >
200.000 euros
3.- Pisos de lloguer per a joves: es pressuposten 2 pisos > 170.000 euros

4.- Posar nous elements als parcs infantils i crear parcs per franges d’edat > 150.000
euros
5.- Fer un menjador a l’Escola Vermella > 150.000 euros
6.- Fer que els edificis municipals consumeixin energies netes > 120.000 euros
7.- Fer un nou vestuari al camp de futbol > 80.000 euros
8.- Ampliar l’oferta a la pista d’atletisme: amb un rocòdrom, una pista vòlei platja, una
zona de parc i una zona de pícnic > 70.000 euros
9.- Acabar el pati de l’Escola Vermella > 65.000 euros
10.- Fer una nova aula per a l’Escola Tinet > 60.000 euros
11.- Crear un servei de Centre de Dia per a la gent gran, amb activitats dirigides per
professionals > 50.000 euros
12.- Fer un bar per al camp de futbol i el pavelló > 50.000 euros
13.- Eliminar les barreres arquitectòniques del camp de futbol i protegir el mur interior
> 42.000 euros
14.- Contractar un agent cívic perquè faci tasques de control de neteja, de persones
que no recullen els excrements dels seus animals, de vehicles mal aparcats, etc >
40.000 euros
15.- Fer lavabos a la Planota, als parcs i a la pista d’skate > 40.000 euros
16.- Fer nous lavabos a l’Escola Vermella > 40.000 euros
Bloc 2
17.- Comprar un vehicle elèctric per als serveis municipals > 35.000 euros
18.- Millorar els senders, fonts i camins de ribera dels entorns de Navarcles: millora de
la neteja, de la senyalització i arranjament > 30.000 euros
19.- Millorar els elements esportius del parc del Llac > 20.000 euros
20.- Fer un accés per a persones amb mobilitat reduïda al local del Coro > 20.000 euros
21.- Fer una programació estable de teatre professional > 20.000 euros
22.- Fer una diagnosi dels pisos buits i crear una borsa de lloguer > 16.500 euros
23.- Posar Wi-Fi gratuït a les places i als edificis municipals > 15.000 euros
24.- Crear un centre de reutilització i intercanvi d’objectes i material de segona mà >
15.000 euros
25.- Elaborar un Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal (POUM) > 15.000 euros
26.- Ajudes per a la rehabilitació d’habitatges per a la gent gran > 12.000 euros
27.- Crear una àrea d’oci i interacció delimitada per a gossos, on puguin anar deslligats
i socialitzar entre ells; l’àrea també incorpora un pipicà > 10.500 euros
28.- Augmentar el pressupost de Festa Major > 10.000 euros
29.- Crear el servei de bus de diumenges al matí i fer una ruta amb més parades per
dins el municipi > 10.000 euros
30.- Fer un estudi per millorar i unificar l’enllumenat municipal amb perspectiva de
gènere (detecció de punts foscos) > 5.000 euros

31.- Comprar material per millorar les condicions dels animals perduts que es recullen:
es pressuposta un separador per al vehicle de recollida i posar sostre a les gàbies >
3.000 euros
32.- Fer projectes d’acompanyament per a gent gran > 3.000 euros
33.- Fer tallers de formació d’ocupació per a joves > 2.500 euros
34.- Posar dispensadors de productes d’higiene femenina a edificis municipals > 2.000
euros
35.- Fer un banc de recursos per a gent gran amb cadires de rodes, llits, grues, etc >
2.000 euros
36.- Posar pantalles informatives (Ajuntament, CAP, Creueta...) > 1.500 euros
37.- Crear Ràdio Navarcles: es pressuposta l’emissió per Internet > 1.000 euros
38.- Fer cursos de DEA per a entrenadors esportius > 700 euros
PROPOSTES DESCARTADES

-Fer una pista de vòlei platja: es descarta la proposta perquè queda incorporada a la
proposta número 8, que demana ampliar l’oferta de la pista d’atletisme.
-Posar mosquiteres al Tinet: es descarta la proposta perquè ja estan planificades per
l’Ajuntament.
-Contractar empreses d’energia ecològica per a tots els edificis de l’Ajuntament: es
descarta seguint les indicacions dels serveis jurídics i tècnics, i per la seva dificultat a
l’hora de pressupostar-ho. Es tracta d’una política que s’hauria d’anar fent pas a pas,
edifici per edifici, i que no és viable entomar-la de cop.
-Fer un ateneu jove a Ca l’Aguilar: es descarta la proposta perquè l’equip de govern vol
primer obrir un debat sobre els edificis sense ús que actualment hi ha a Navarcles i els
possibles equipaments que poden acollir.
-Fer un alberg municipal: es descarta pels mateixos motius que l’ateneu jove.

HORARIS I LLOCS DE VOTACIÓ
A l’Ajuntament de Navarcles (fins al 20/12 a les 14h):
Matins de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tarda de dimarts de 16 a 18.30h
A la Biblioteca Municipal (fins al 21/12 a les 14h)
Matins de dijous i dissabte de 10 a 14h
Tardes de dilluns a divendres de 15.30 a 20.30h

De manera telemàtica (fins al 21/12 a les 19h)
A través de participa.navarcles.cat

Durant la Fira Tió (21 de desembre, fins les 19h)
Hi haurà una parada al carrer per poder votar

