En relació a les propostes rebudes pels pressupostos participatius de l’Ajuntament de
Campllong durant el període comprés entre els dies 12 i el 18 de maig de 2018,
ANTECEDENTS I FETS
L’Ajuntament de Campllong ha reservat una partida de 15.000 € del pressupost municipal
pel 2018 on els ciutadans decidiran a què destinar-los.
Per fer-ho s’ha iniciat un procés de recollida de propostes que un cop validades i
prioritzades seran sotmeses a votació popular.
Durant el període comprès entre els dies 12 i 18 de maig de 2018 s’han rebut 17
propostes, 5 de les quals són repetides.
Un cop passat el termini establert per a la presentació de les propostes, s’ha rebut 1
proposta, la qual esta presentada fora del termini establert per l’Ajuntament.
Els títols de les propostes rebudes són els següents, i s’han marcat de color groc les
propostes repetides:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

ZONA LÚDICA PER A NENS/ES I JOVES ENTRE 6 I 16 ANYS
PARC LÚDIC PER A NENS/ES I JOVES ENTRE 6 I 16 ANYS
PARC PER A NOIS/ES DE 6 A 16 ANYS
ESCALA D'EMERGÈNCIA A MUSEU DEL CAMP
ZONA BIKE PARK
HABILITAR ZONA VERDA "LA SELVA" COM A ZONA D'ENTRETENIMENT
ADEQUACIÓ DEL SOTERRANI DEL PAVELLÓ
RENOVACIÓ DELS BANCS DEL PASSEIG DE CAMPLLONG
MÍNIMA IL·LUMINACIÓ AL CARRIL BICI DE LA BRUGUERA
MATERIAL PER PILATES
ENTRADA CEMENTIRI
FONT AL CARRIL BICI DE LA BRUGUERA
SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT DE CORRIOLS
ESTRUCTURA METÀL·LICA PER MOLÍ FARINER DEL MUSEU
CONSTRUCCIÓ DE PORXO EXTERIOR AL MUSEU DEL CAMP
SENYALITZACIÓ EDIFICI ESGLÉSIA
AJUDA/SUBVENCIÓ PER APAR
ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRIL BICI

INFORMO
Que totes les propostes han estat avaluades tant a nivell tècnic com a nivell polític, i un
cop realitzada la validació tècnica de les 18 propostes rebudes durant el període comprès
entre els dies 21 i 31 de maig, s’han acceptat 13 propostes, les quals es sotmetran a
votació popular, i s’han descartat 5 propostes.
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Que totes les propostes acceptades compleixen les següents condicions:
1. Són d’interès públic, tenen visió de poble i donen resposta a una necessitat
concreta.
2. Estan referides a inversions.
3. Són sostenibles.
4. Són de competència municipal.
5. Respecten el marc jurídic legal i no contradeixen els plans municipals aprovats.
6. Són viables tècnicament i econòmicament.
7. No són subvencions o ajuts a entitats ni a col·lectius.
8. Són inclusives, no són accions d’exclusió social i són respectuoses amb els Drets
Humans.
9. Són avaluables econòmicament i cap proposta supera els 15.000 €.
10. Van acompanyades de les dades identificatives de les persones que les han
presentat i han estat presentades en temps i forma.
Que els títols de les propostes acceptades són els següents:
A

ZONA LÚDICA PER A NENS/ES I JOVES ENTRE 6 I 16 ANYS

B

PARC LÚDIC PER A NENS/ES I JOVES ENTRE 6 I 16 ANYS

C

PARC PER A NOIS/ES DE 6 A 16 ANYS

D

ESCALA D'EMERGÈNCIA A MUSEU DEL CAMP

E

ZONA BIKE PARK

F

HABILITAR ZONA VERDA "LA SELVA" COM A ZONA D'ENTRETENIMENT

G

ADEQUACIÓ DEL SOTERRANI DEL PAVELLÓ

H

RENOVACIÓ DELS BANCS DEL PASSEIG DE CAMPLLONG

I-R

IL·LUMINACIÓ AL CARRIL BICI DE LA BRUGUERA

J

MATERIAL PER PILATES

K

ENTRADA CEMENTIRI

L

FONT AL CARRIL BICI DE LA BRUGUERA

A continuació es descriuen les propostes validades tècnicament, concretant les
actuacions, elements i/o obres que inclouen, l’emplaçament validat de les propostes per a
la seva possible implantació i el pressupost aproximat de cadascuna de les propostes.
En relació a les propostes A- ZONA LÚDICA PER A NENS/ES I JOVES ENTRE 6 I 16
ANYS, B- PARC LÚDIC PER A NENS/ES I JOVES ENTRE 6 I 16 ANYS i C- PARC PER
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A NOIS/ES DE 6 A 16 ANYS, que són repetides, s’han acceptat totes 3, atès que la
proposta presentada contempla disposar d’un espai amb skate park, rocòdrom i tirolina, i
per tant, atès que la instal·lació conjunta d’aquests 3 elements és inviable
econòmicament, s’ha considerat adient desglossar la proposta repetida en 3 actuacions
diferenciades, contemplant les següents actuacions:
A- ZONA LÚDICA PER A NENS/ES I JOVES ENTRE 6 I 16 ANYS:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació d'un Skate Park de nivell principiant
format per dues rampes d'skate, incloent l'execució d'un paviment de formigó de 12 cm
de gruix mínim.
- Emplaçament validat: Esplanada situada al costat del pavelló i pati llar d'infants.
- Pressupost aproximat: 15.000 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant,
a partir del pressupost sol·licitat per a l’adquisició de dues rampes d’skate, i havent
valorat els treballs de muntatge i instal·lació de les peces, així com la construcció d’un
paviment de formigó de 200 m2 de superfície (10 m x 20 m) i de 12 cm de gruix mínim.

B- PARC LÚDIC PER A NENS/ES I JOVES ENTRE 6 I 16 ANYS:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació d'un rocòdrom
per a nens/es de més de 6 anys, incloent la instal·lació d’un
paviment de lloses de cautxú per seguretat sobre un paviment de
formigó de nova execució de 49 m2 de superfície (7 x 7 m).
- Emplaçament validat: Esplanada situada al costat del pavelló i
pati llar d'infants.
- Pressupost aproximat: 10.700 € segons valoració efectuada per
la tècnica sotasignant, a partir del pressupost sol·licitat per a
l’adquisició i instal·lació del rocòdrom, i havent valorat els treballs
de formació d’un paviment de formigó de 49 m2 de superfície i el
subministre i la col·locació de lloses de cautxú d’acabat per
seguretat.
C- PARC PER A NOIS/ES DE 6 A 16 ANYS:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació d'una tirolina per a nens/es de 5 a 15
anys.
- Emplaçament validat: Esplanada situada al costat del pavelló i pati llar d'infants.
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- Pressupost aproximat: 8.250 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a
partir del pressupost sol·licitat per a l’adquisició de la tirolina, i havent valorat els treballs
de formació dels fonaments de formigó armat i les lloses de formigó, per a suport de
l’estructura de la tirolina, així com muntatge de la mateixa.

D- ESCALA D'EMERGÈNCIA A MUSEU DEL CAMP:
- Descripció de la proposta validada: Execució d'escala exterior metàl·lica de 1,20 m
d’amplada, amb esglaons antilliscants de planxa d’acer galvanitzat, gofrada, i les
corresponents baranes de seguretat, previstes d’acer lacades d’1 metre d’alçada, per a
l'evacuació en cas d'emergència dels ocupants de la planta altell; incloent la formació de
l’obertura i la instal·lació de la porta de sortida d'emergència a la façana lateral.
- Emplaçament validat: Museu del camp situat a C/ de la Riera, núm. 4- Pol. Ind. Les
Ferreries
- Pressupost aproximat: 15.000 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant,
a partir dels pressupost sol·licitats per a l’execució de l’escala metàl·lica exterior i per a
l’execució de l’obertura i la instal·lació de la porta de sortida.
E- ZONA BIKE PARK:
- Descripció de la proposta validada: Formació d'un circuit de bicicletes per a nens i joves,
d'uns 400 metres de longitud, de terra, amb pujades, baixades i algun obstacle. Es
contempla l’execució d’un Bike Park adequat perquè tots els usuaris de nivell mitjà o baix
puguin practicar el seu esport favorit sense perill.
- Emplaçament validat: Zona verda municipal del Pol. Ind. Les Ferreries, a la part
posterior del Mas Serinyà i de la nau municipal destinada a museu del camp.
- Pressupost aproximat: 9.000 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant,
tenint en compte els treballs necessaris per a l’adequació dels terrenys per a la formació
del circuit de bicicletes.

F- HABILITAR ZONA VERDA "LA SELVA" COM A ZONA D'ENTRETENIMENT:
- Descripció de la proposta validada: Adequar la zona verda com a zona d'entreteniment
per a totes les edats mitjançant la instal·lació d'una tirolina, dos jocs infantils i una font,
prèvia acceptació per part dels propietaris dels terrenys (Joaquim Albertí, SA).
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No es contempla la col·locació de bancs, atès que aquesta actuació ja la realitzarà
pròximament el propietari dels terrenys.
- Emplaçament validat: Zona verda situada entre carrers Església, de la Pau i de la
Bugantona.
- Pressupost aproximat: 15.000 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant,
a partir dels pressupost sol·licitats per a l’adquisició d’una tirolina, dos jocs infantils
(gronxador niu i balancí) i una font, i tenint en compte els treballs de muntatge i l’obra civil
necessària per a la instal·lació dels diferents elements previstos.

G- ADEQUACIÓ DEL SOTERRANI DEL PAVELLÓ:
- Descripció de la proposta validada: Adequació del soterrani del pavelló municipal
mitjançant el buidat, la neteja, la pavimentació i la corresponent adequació per ser utilitzat
per les entitats municipals.
- Emplaçament validat: Planta soterani del pavelló municipal situat a C/Església, núm. 24.
- Pressupost aproximat: 7.500 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant,
tenint en compte els treballs necessaris per a l’adequació d’aquest espai.
H- RENOVACIÓ DELS BANCS DEL PASSEIG DE CAMPLLONG:
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- Descripció de la proposta validada: Substitució dels bancs existents per 16 unitats de
bancs nous de polímers reciclats, els quals no necessiten manteniment.
- Emplaçament validat: Passeig de Campllong i
carrer del Remei.
- Pressupost aproximat: 8.450 € segons
valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a
partir del pressupost sol·licitat per a l’adquisició
d’aquest tipus de bancs i efectuant la valoració
dels treballs d’instal·lació dels bancs.
I- R- IL·LUMINACIÓ AL CARRIL BICI DE LA BRUGUERA:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació de 36 unitats de balises
autònomes amb placa solar i lluminària LED per il·luminar un tram de 500 m
del carril bici per poder-hi passar quan es fa fosc.
- Emplaçament validat: Un tram a determinar del carril bici situat al veïnat de la
Bruguera.
- Pressupost aproximat: 15.000 € segons valoració efectuada per la tècnica
sotasignant, a partir del pressupost sol·licitat per a l’adquisició d’aquest tipus
de balises i efectuant la valoració dels treballs de col·locació d’aquests
elements d’il·luminació.
J- MATERIAL PER PILATES:
- Descripció de la proposta validada: Adquisició de 12 unitats d'estores antilliscants i
llargues, 12 unitats de pilotes mitjanes i 12 unitats d'aros per a la pràctica de pilates.
- Emplaçament validat: Sala polivalent Local Social situat a carrer Església, núm. 26.
- Pressupost aproximat: 700 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a
partir del pressupost sol·licitat per a l’adquisició del material per a la pràctica de pilates.
K- ENTRADA CEMENTIRI:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació d'un sistema d'obertura a la porta
d'entrada mitjançant un pany elèctric i un lector de targetes amb unes 200 targetes
aproximadament, per facilitar l’accés al cementiri als propietaris dels nínxols, i per evitar
que hagin de sol·licitar la clau a l’Ajuntament. Aquesta proposta també inclou la
instal·lació necessària per disposar d'electricitat al cementiri mitjançant la instal·lació de
panells solars fotovoltaics o algun altra sistema.
- Emplaçament validat: Cementiri municipal situat a la carretera C-25.
- Pressupost aproximat: 6.000 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a
partir del pressupost sol·licitat per la instal·lació del pany elèctric i el lector de targetes i
efectuant la valoració dels treballs i elements necessaris per disposar d'electricitat al
cementiri.
L- FONT AL CARRIL BICI DE LA BRUGUERA:
- Descripció de la proposta validada: Instal·lació d'una font
pública pels usuaris del carril bici de la Bruguera.
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- Emplaçament validat: Zona a determinar del carril bici situat al veïnat de la Bruguera.
- Pressupost aproximat: 3.500 € segons valoració efectuada per la tècnica sotasignant, a
partir del pressupost sol·licitat pel subministre i els treballs d’obra civil i lampisteria
necessaris per a la seva instal·lació.

Que els títols de les propostes descartades són els següents:
M

SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT DE CORRIOLS

N

ESTRUCTURA METÀL·LICA PER MOLÍ FARINER DEL MUSEU

O

CONSTRUCCIÓ DE PORXO EXTERIOR AL MUSEU DEL CAMP

P

SENYALITZACIÓ EDIFICI ESGLÉSIA

Q

AJUDA/SUBVENCIÓ PER APAR

A continuació es descriuen les propostes descartades, concretant les actuacions,
elements i/o obres que preveien, l’emplaçament, així com els motius pels quals s’han
descartat.
M- SENYALITZACIÓ I MANTENIMENT DE CORRIOLS:
- Descripció de la proposta descartada: Marcar els corriols que s’han anat fent amb
diverses caminades com a alternativa a caminar per la ruta verda i sempre d’acord amb
els propietaris.
- Emplaçament: Tot el municipi de Campllong.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat aquesta proposta és perquè és inviable
tècnicament, atès que la major part dels corriols discorren per finques de titularitat
privada, i per tant, per a marcar-los i permetre’n un ús públic dels mateixos, cal
prèviament la conformitat dels propietaris afectats.
N- ESTRUCTURA METÀL·LICA PER MOLÍ FARINER DEL MUSEU:
- Descripció de la proposta descartada: Execució de l'estructura metàl·lica necessària per
a la recreació del Molí Fariner.
- Emplaçament: Museu del camp situat a C/ de la Riera, núm. 4- Pol. Ind. Les Ferreries.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat aquesta proposta ha estat bàsicament
perquè aquesta actuació suposaria una inversió que supera els 15.000 € del pressupost
màxim fixat.
O- CONSTRUCCIÓ DE PORXO EXTERIOR AL MUSEU DEL CAMP:
- Descripció de la proposta descartada: Disseny i construcció de porxo obert a la part
posterior de la nau destinada a museu del camp per a poder guardar les peces a
restaurar, netejar-les i/o pintar-les.
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- Emplaçament: Museu del camp situat a C/ de la Riera, núm. 4- Pol. Ind. Les Ferreries.
- Motiu de rebuig: El motiu pel qual s’ha descartat aquesta proposta ha estat bàsicament
perquè aquesta actuació suposaria una inversió que supera els 15.000 € del pressupost
màxim fixat.
P- SENYALITZACIÓ EDIFICI ESGLÉSIA:
- Descripció de la proposta descartada: Refer la senyalització de l'Església que hi ha a la
plaça i també la senyalització existent amb pals pel municipi.
- Emplaçament: Tot el municipi.
- Motiu de rebuig: Aquesta proposta s’ha valorat positivament tant per la tècnica
sotasignant com per l’equip de govern i es durà a terme directament sense la necessitat
de sotmetre’s a votació popular i sense que afecti la partida destinada al Pressupost
Participatiu.
Q- AJUDA/SUBVENCIÓ PER APAR:
- Descripció de la proposta descartada: Ajuda/subvenció per a l'Associació de Pagesos
afectats per les rieres Seca i Nova.
- Emplaçament: Sistema hidrogràfic del municipi.
- Motiu de rebuig: Els motius pels quals s’ha descartat aquesta proposta han estat
bàsicament perquè es va presentar fora del termini establert per a la presentació de les
propostes (del 12 al 18 de maig) i perquè no compleix les condicions establertes per a les
propostes, ja que es sol·licita una subvenció o ajuda per una entitat/col·lectiu.

CONCLUSIÓ
Amb les propostes acceptades, detallades anteriorment, l’Ajuntament editarà un fulletó
amb aquestes propostes finalistes les quals podran ser votades per tots els
Campllonencs i Campllonenques amb el mateix sistema que les propostes a través de la
butlleta que es trobarà al web www.campllong.cat.

El que poso en coneixement de la Corporació, als efectes oportuns.
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