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Què és el Pressupost Participatiu? 
És una forma de participació directe que dona veu i vot als ciutadans perquè decideixin 
sobre una partida concreta del pressupost municipal.

Qui hi pot participar? 
Tots els ciutadans majors de 16 anys i empadronats a Llavaneres.

Com hi puc participar? 
Presentant fins a un màxim de 5 propostes pensades per millorar la nostra vila, sempre 
que es tracti d’inversions.

Quants diners destina l’Ajuntament de Llavaneres al Pressupost Participatiu? 
Es destinen 100.000 euros del capítol d’inversions del pressupost municipal de l’any 
vinent.

Quan s’executen els projectes finalistes? 
Durant l’any en curs es fa la tria de les propostes, i els projectes que hagin obtingut més 
vots, s’executen l’any vinent.
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Què entenem per inversions? 

● La creació de noves infraestructures o reposició de les existents 
(urbanització, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, jardins i zones verdes, 
adequació de solars, fonts, remodelació de voreres o asfaltatge, senyalística 
vial…).

● La reforma d’edificis i equipaments de titularitat municipal (escoles, centres 
cívics, instal·lacions esportives, biblioteques…).

● L'adquisició o reposició de vehicles.

● L'adquisició d'aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.
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No són inversions

● Les despeses per a la contractació de personal.

● La prestació de serveis o realització d'activitats per part d'entitats sense ànim 
de lucre, empreses, cooperatives o autònoms: 

✔ Organització d’esdeveniments (festes populars, jornades, fires, debats...).
✔ Campanyes educatives o de sensibilització.
✔ Exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres.
✔ Enquestes o estudis.
✔ Dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu…

● El manteniment d'infraestructures i equipaments.

● La concessió de subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència econòmica.

● La reforma d’espais o equipaments que no siguin de titularitat municipal.



  

Pressupost Participatiu 2022-2023

Fases del Pressupost Participatiu

1.  Presentació pública: 20 de juliol de 2022.

2.  Recollida de propostes: del 21 de juliol al 2 d’octubre de 2022.

3.  Validació de les propostes rebudes: del 3 al 21 d’octubre de 2022.

4.  Comunicació dels projectes viables i primera tria: del 24 d’octubre al 6 de     
  novembre de 2022.

5.  Valoració econòmica dels projectes preseleccionats: del 7 de novembre a    
  l’1 de desembre de 2022.

6.  Comunicació dels projectes valorats econòmicament i segona tria: del 5 al   
  18 de desembre de 2022.

7.  Presentació dels projectes finalistes: 20 de desembre de 2022.

8.  Execució i seguiment dels projectes finalistes: durant l’any 2023.
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1. Presentació pública
El passat 20 de juliol, la Regidoria de Participació Ciutadana feia la presentació de la 
cinquena edició del Pressupost Participatiu, amb l’assistència de l’alcalde, Nani Mora, el 
regidor d’Economia, Albert Sala, i el regidor de Participació Ciutadana, Gerard Viladomat.

.
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2. Recollida de propostes: del 21 de juliol al 2 d’octubre de 2022

✔ Aquest any han participat 59 veïns de Llavaneres.

✔ S’han rebut 139 propostes:

● Mobilitat i seguretat vial 45

● Infraestructures 24

● Espais de lleure 20

● Equipaments municipals 18

● Espais verds i paissatge urbà 17

● Altres      15

.
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3. Validació de les propostes rebudes: del 3 al 21 d’octubre de 2022

➢ La Regidoria de Participació Ciutadana va fer un primer cribratge de les 139 
propostes rebudes.

➢ Es van descartar les que no eren viables econòmicament o no fossin 
inversions.

➢ Van quedar 31 propostes, classificades per àrees municipals: 
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4. Comunicació dels projectes viables i primera tria: del 24 
d’octubre al 6 de novembre de 2022

➢ Un cop fet el cribratge, es van publicar en el web municipal les 31 propostes 
resultants perquè la ciutadania fes la primera tria.

➢ Cada ciutadà va poder votar un màxim de 5 projectes.

➢ Tan sols passarien a la fase següent les 20 propostes amb més suports.
   



  

Pressupost Participatiu 2022-2023

4. Comunicació dels projectes viables i primera tria: del 24 
d’octubre al 6 de novembre de 2022

➢ En aquesta primera tria hi varen participar 266 veïns de Llavaneres.

➢ Les 20 propostes més votades van ser:

118 vots Substituir l'estructura del pati d'infantil de l'Escola Jaume Llull 
per una de nova.

114 vots Dotar els edificis i equipaments municipals de plaques solars per 
millorar l'autosuficiència energètica.

 89 vots Construcció d'un pumptrack, una pista amb desnivells per a 
vehicles sense motor.

 
 88 vots Millorar els accessos a la platja.       
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4. Comunicació dels projectes viables i primera tria: del 24 
d’octubre al 6 de novembre de 2022

72 vots Augmentar l'enllumenat de la Riera, especialment en el tram de 
sota de l'autopista.

66 vots Establir un servei de lloguer de bicis elèctriques i reduir la 
contaminació i el trànsit dins el poble.

65 vots Habilitar un espai per a vianants al llarg de la Riera.

58 vots Col·locar més papereres en diferents indrets del poble.

54 vots Manteniment dels espais verds de la Riera.

48 vots Augmentar el carril bici per tot el poble i delimitar-lo d'una 
manera correcta per evitar accidents.
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4. Comunicació dels projectes viables, i primera tria: del 24 
d’octubre al 6 de novembre de 2022

47 vots Crear una ludoteca a la Biblioteca de Llavaneres perquè les 
famílies puguin llogar jocs de taula.

44 vots Col·locar una tanca de fusta amb portes en el parc del Primer 
d’Octubre per evitar que els nens surtin a la carretera.

39 vots Asfaltatge dels carrers de Can Sans que s'han malmès pel 
creixement de les arrels dels arbres.

38 vots Fer arranjaments al passeig de Joaquim Matas per convertir-lo 
en un passeig de vianants.

37 vots Arreglar les voreres del barri de Can Sans i fer-les més amples.
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4. Comunicació dels projectes viables i primera tria: del 24 
d’octubre al 6 de novembre de 2022

25 vots Al parc de Can Matas, deixar un petit sorrall i substituir la resta 
de sorra sota l'estructura i gronxadors per cautxú.

24 vots Augmentar les papereres per a excrements de gossos.

23 vots Arreglar les voreres dels carrers Garbí, Mestral i Xaloc per evitar 
riscos innecessaris.

21 vots Senyalitzar l'entorn dels diferents rocs que hi ha identificats a les 
muntanyes dels nostre municipi.

17 vots Pintar de nou el carril bici i els senyals de cedir al pas en els 
diferents encreuaments de la Riera.
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5. Valoració econòmica dels projectes preseleccionats: del 7 de 
novembre a l’1 de desembre de 2022

➢ Aquestes 20 propostes van ser presentades als corresponents tècnics 
municipals perquè en fessin una valoració econòmica. 

➢ D'aquesta manera es podrien transformar en projectes les propostes que 
complissin els requisits.
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6. Comunicació dels projectes valorats econòmicament, i segona 
tria: del 5 al 18 de desembre de 2022

➢ Un cop feta la valoració econòmica, es van publicar en el web municipal les 
20 propostes viables perquè la ciutadania fes la segona tria.

37.000 € Augmentar l'enllumenat de la Riera, especialment en el tram de 
sota de l'autopista.

30.000 € Fer arranjaments al passeig de Joaquim Matas per convertir-lo 
en un passeig de vianants.
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6. Comunicació dels projectes valorats econòmicament, i segona 
tria: del 5 al 18 de desembre de 2022

25.000 € Asfaltatge dels carrers de Can Sans que s'han malmès pel 
creixement de les arrels dels arbres.

24.700 € Dotar els edificis i equipaments municipals de plaques solars per 
millorar l'autosuficiència energètica.

20.800 € Al parc de Can Matas, deixar un petit sorrall i substituir la resta 
de sorra sota l'estructura i gronxadors per cautxú.
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6. Comunicació dels projectes valorats econòmicament, i segona 
tria: del 5 al 18 de desembre de 2022

20.000 € Arreglar les voreres del barri de Can Sans i fer-les més amples.

18.000 € Arreglar les voreres dels carrers Garbí, Mestral i Xaloc per evitar 
riscos innecessaris.

1.800 € Col·locar més papereres en diferents indrets del poble.
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6. Comunicació dels projectes valorats econòmicament, i segona 
tria: del 5 al 18 de desembre de 2022

78.000 € Establir un servei de lloguer de bicis elèctriques i reduir la 
contaminació i el trànsit dins el poble.

26.000 € Augmentar el carril bici per tot el poble i delimitar-lo d'una 
manera correcta per evitar accidents.

16.940 € Substituir l'estructura del pati d'infantil de l'Escola Jaume Llull 
per una de nova.
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6. Comunicació dels projectes valorats econòmicament, i segona 
tria: del 5 al 18 de desembre de 2022

15.000 € Pintar de nou el carril bici i els senyals de cedir al pas en els 
diferents encreuaments de la Riera.

  9.000 € Col·locar una tanca de fusta amb portes en el parc del Primer 
d’Octubre per evitar que els nens surtin a la carretera.

  6.000 € Habilitar un espai per a vianants al llarg de la Riera.

  3.500 € Millorar els accessos a la platja.
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6. Comunicació dels projectes valorats econòmicament, i segona 
tria: del 5 al 18 de desembre de 2022

7.500 € Senyalitzar l'entorn dels diferents rocs que hi ha identificats a les 
muntanyes dels nostre municipi.

6.000 € Manteniment dels espais verds de la Riera.

2.000 € Augmentar les papereres per a excrements de gossos.
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6. Comunicació dels projectes valorats econòmicament, i segona 
tria: del 5 al 18 de desembre de 2022

  2.260 € Crear una ludoteca a la Biblioteca de Llavaneres perquè les 
famílies puguin llogar jocs de taula.

96.800 € Construcció d'un pumptrack, una pista amb desnivells per a 
vehicles sense motor.
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7. Presentació dels projectes finalistes: 20 de desembre de 2022

➢ En la segona, i última tria, han participat 301 veïns de Llavaneres.

➢ S’han comptabilitzat 1.616 vots.

➢ Els projectes finalistes són: 

167 vots Habilitar un espai per a vianants al llarg de la Riera.

153 vots Millorar els accessos a la platja.

143 vots Dotar els edificis i equipaments municipals de plaques solars per 
millorar l'autosuficiència energètica.
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7. Presentació dels projectes finalistes: 20 de desembre de 2022

133 vots Col·locar més papereres en diferents indrets del poble.

131 vots Manteniment dels espais verds de la Riera.

112 vots Substituir l'estructura del pati d'infantil de l'Escola Jaume Llull 
per una de nova.

112 vots Augmentar l'enllumenat de la Riera, especialment en el tram de 
sota de l'autopista.

  95 vots Augmentar les papereres per a excrements de gossos.

  80 vots Crear una ludoteca a la Biblioteca de Llavaneres perquè les 
famílies puguin llogar jocs de taula.
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8. Execució i seguiment dels projectes finalistes: durant l’any 2023

➢ Amb una dotació de 100.000 euros del capítol d’inversions del pressupost 
municipal del 2023, es podrà realitzar:

37.000 € Augmentar l'enllumenat de la Riera (sota de l'autopista).

24.700 € Dotar els edificis i equipaments municipals de plaques solars.

16.940 € Substituir l'estructura del pati d'infantil de l'Escola Jaume Llull. 

  6.000 € Habilitar un espai per a vianants al llarg de la Riera. 
  6.000 € Manteniment dels espais verds de la Riera.

  3.500 € Millorar els accessos a la platja. 
  2.260 € Crear una ludoteca a la Biblioteca de Llavaneres.

  1.800 € Col·locar més papereres en diferents indrets del poble.
  1.800 € Augmentar les papereres per a excrements de gossos.
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Reimpulsem la 
#participació a 
#Llavaneres!

Comptem amb tu!
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Gràcies!
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