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1. Calendari del procés participatiu
Inici del procés participatiu
FASE 1

Del 3 al 30 de maig

Presentació de propostes
Portal Participa311
OAC de l’Ajuntament
Punt de suport al carrer

FASE 2

Del 31 de maig al 19 de juny

Valoració i concreció
FASE 3

Valoració tècnica de les propostes
Treball amb el Grup Motor
Concreció tècnica de les propostes

Del 20 de juny al 25 de setembre

Votació de les propostes
Portal Participa311
Punt de suport al carrer

Difusió i comunicació del procés
Constitució del Grup Motor

FASE 4

Del 26 de setembre a l’11 d’octubre

Resultats i execució
FASE 5

Publicació i presentació dels resultats
Seguiment de l’execució de les propostes

A partir de l’11 d’octubre

2. Fase de presentació de propostes
20 dies (del 31 de maig al 19 de juny)
A través de la plataforma Participa311
i presencialment a l’OAC de l’Ajuntament
Punt de suport presencial per presentar propostes:
•

Divendres, 3 de juny, 11-14h (Pl. de l’Església,1)

✓36 propostes
presentades

31%

✓ 25 propostes online
✓ 11 propostes presencials

69%

Online

Presencials

3. Fase de valoració i concreció de
les propostes
Valoració
Tècnica

Treball amb
el Grup Motor

Concreció
Tècnica

Fase de votacions

Fase de propostes

De les 36 propostes presentades:

https://decidim.diba.cat/uploads/decidim/attachment/file/5203/PROTOCOL_PARTICIPAC
Es valora si compleixen amb
Es reformulen aquelles
Es concreta l’acció
els criteris
d’elegibilitat
propostes que ho necessiten
i l’import de cada proposta
I%C3%93_AL_PRESSUPOST_DE_MALGRAT.pdf

✓18 acceptades
1 d’una fusió de 2
3 d’una divisió d’1

X 18 rebutjades

✓ 18 acceptades
7 amb suggeriments de
millora
4 per fusionar en 2

0 rebutjades

✓ 12 acceptades
2 de dues fusions

X 6 rebutjades

4. Fase de votacions
Les persones empadronades a Malgrat majors de 16 anys van poder triar
propostes per un import mínim de 40.000 € i un màxim de 200.000 €.

4.1. Resultats de participació

15 dies (del 26 de setembre al 10 d’octubre)
Votacions a través de la plataforma Participa311
Punts de suport presencials per votar:
•
•

Divendres, 30 de setembre, 16-19h (Pl. de l’Església,1)
Divendres, 7 d’octubre, 16-19h (C. del Carme, 63)

✓113 vots finalitzats
x 26 vots nuls

4.2. Sistema de selecció dels projectes
Un cop tancada la fase de votacions les propostes s’endrecen de més a
menys vots i la selecció de les propostes que s’executaran atendrà a la
següent lògica:
Supòsits de la selecció

1.

Es seleccionen les propostes
per ordre de més a menys
votades fins a exhaurir el
pressupost total

Posició
1
2
3
4
5
6

Proposta
Proposta #1
Proposta #2
Proposta #3
Proposta #4
Proposta #5
Proposta #6
TOTAL

Import
50.000 €
50.000 €
50.000 €
50.000 €
10.000 €
20.000 €
200.000 €

2.

Quan una proposta supera
l’import disponible, es salta a
seleccionar la següent més
votada fins a exhaurir el
pressupost

Posició
1
2
3
4
5
6

Proposta
Proposta #1
Proposta #2
Proposta #3
Proposta #4
Proposta #5
Proposta #6
TOTAL

Import
50.000 €
50.000 €
50.000 €
30.000 €
50.000 €
15.000 €
195.000 €

4.3. Resultat de les votacions
Vots per cadascuna de les propostes:
Posició

Proposta

Vots

Import

1

Passeres fins l'aigua per persones amb mobilitat reduïda a la platja de Malgrat

78

15.000 €

2

Millorar la seguretat al voltant de la plaça de l'estació i passos subterranis per creuar les vies

75

18.000 €

3

Arranjament de la pista exterior del Pavelló Germans Margall

71

12.000 €

4

Mobiliari esportiu per dinamitzar la platja

64

10.000 €

5

Actuació de grafits i pintades

57

20.000 €

6

Arreglar i ampliar voreres de l'Avinguda del Carme

57

50.000 €

7

Adquirir 3 remolcs amb plataforma per a la cavalcada de Reis i la rua de Carnaval

56

7.000 €

8

Panells solars a edificis públics

51

30.000 €

9

Posem en valor el molí de la sal

40

50.000 €

10

Col·locar diferents aparells i estructures a l'aire lliure per poder fer exercici físic al Passeig de Mar

35

10.000 €

11

Aparcament consigna per bicicletes a l’aparcament de l’antic sindicat

27

30.000 €

12

Renovació de les barres d'exercici cal·listènic de la plaça del Camp de la Figuera

21

20.000 €

4.3. Resultat de les votacions
Les propostes que es realitzaran són:

1

2

Passeres fins l'aigua per persones amb
mobilitat reduïda a la platja de Malgrat

78 vots

15.000 €

Millorar la seguretat al voltant de la plaça
de l'estació i passos subterranis per creuar
les vies

75 vots

18.000 €

#

Cliqueu al damunt per
consultar la proposta!

4.3. Resultat de les votacions
Les propostes que es realitzaran són:

3

Arranjament de la pista exterior del
Pavelló Germans Margall

71 vots

12.000 €

Mobiliari esportiu per dinamitzar la platja

4

64 vots

10.000 €

#

Cliqueu al damunt per
consultar la proposta!

4.3. Resultat de les votacions
Les propostes que es realitzaran són:
Actuació de grafits i pintades

5

57 vots

20.000 €

Arreglar i ampliar voreres de l'Avinguda
del Carme

6

57 vots

50.000 €

#

Cliqueu al damunt per
consultar la proposta!

4.3. Resultat de les votacions
Les propostes que es realitzaran són:
Adquirir 3 remolcs amb plataforma per a
la cavalcada de Reis i la rua de Carnaval

7

56 vots

7.000 €

Panells solars a edificis públics

8

51 vots

30.000 €

#

Cliqueu al damunt per
consultar la proposta!

4.3. Resultat de les votacions
Les propostes que es realitzaran són:

9

Col·locar diferents aparells i estructures
a l'aire lliure per poder fer exercici físic
al Passeig de Mar

35 vots

10.000 €

#

Cliqueu al damunt per
consultar la proposta!

5. Fase de resultats
El dijous, 20 d’octubre a les 16h va tenir lloc, en el Centre Cívic, la sessió de tancament del procés
participatiu en la que van participar representants polítics i ciutadania i en la qual es van presentar els
resultats i es va fer conjuntament una valoració a tenir en compte per a futures edicions.
De la valoració feta en aquesta sessió es recullen els següents aspectes:
✓ Aspectes positius:
•
•
•

L’augment de la participació en la fase de votacions, traduïda en més vots respecte a l’edició anterior.
La satisfacció amb les propostes seleccionades, destinades a l’interès del bé comú.
La transparència del procés amb tota la informació disponible a la plataforma web del procés participatiu.

❖Aspectes a millorar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Caldria reforçar la fase de propostes, per aconseguir que la ciutadania presenti més propostes.
Demanar la col·laboració dels centres educatius per ajudar a fer difusió de la participació al pressupost.
Realitzar les accions de suport a les votacions a peu de carrer els dies festius.
Facilitar el procés d’enregistrament a la plataforma web, així com els passos en el procés de votació.
Reforçar el Grup Motor a través de la creació d’una borsa de ciutadania substituta i l’ampliació del número en el sorteig
del padró (de 350 a 500 persones)
Facilitar i donar més flexibilitat en els horaris de convocatòria del Grup Motor
Posar en valor les actuacions executades, que s’han originat d’una proposta escollida als pressupostos participatius,
mitjançant la seva senyalització o la difusió pels diferents canals de comunicació municipals.
Es valora positivament la realització d’uns pressupostos participatius, paral·lels al destinat per a persones majors de 16
anys, a escoles i instituts.

Per a més informació:
https://participa311-ajmalgrat.diba.cat/

