
 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2021 
 

Un cop finalitzat el procés de revisió per part de la Comissió Avaluadora aquestes són les propostes presentades pels veïns 
d’Aiguaviva que es sotmetran a votació:  
 

Núm. Proposta Cost aproximat 

1 Monument als Donants de Sang 4.000 € 

2 Instal·lació pilona al Carrer Escoles 7.000 € 

3 Exposició urna de l’1 d’octubre. 600 € 

4 Armariets a la piscina 1.350 € 

5 Estació meteorològica  14.900 € 

6 Circuit BTT 7.000 € 

7 Mural a la pista esportiva 2.100 € 

8 Renovació equip de llum i so Polivalent 15.000 € 
 
 

A continuació podeu trobar informació addicional de les propostes: 
 

 
1 - Monument als Donants de Sang.  S’ha contactat amb l’artista Isaac d’Aiguaviva i ens ha fet arribar la següent proposta, 
es realitzaria amb xapa corten i es col·locaria en el parc del costat del Consultori. 
 

 
 
2 - Instal•lació pilona al Carrer Escoles.  La proposta seria col·locar una pilona retràctil al Carrer Escoles, que només estaria 
accionada en els horaris d’entrada i sortida dels alumnes del CEIP Vilademany. Els veïns d’aquest carrer disposarien d’accés 
durant aquest horari. 
 
 
3 – Exposició urna de l’1 Octubre.  La proposta rebuda és col·locar l’urna de l’1 d’octubre com a escultura i record de la 
resistència democràtica d’aquell dia, s’exposaria a la recepció de l’Ajuntament (mesa electoral d’aquell dia) dins d’un cub de 
metacrilat. 
 
 
4 – Armariets a la piscina.  La proposta seria col·locar armariets amb clau als vestidors de la Piscina Municipal.  
 
 
5 – Estació meteorològica.  Instal·lació d’una estació meteorològica automàtica al terrat de la llar d’infants, per que tots els 
veïns disposin de totes les dades a l’instant. L’estació compliria amb totes les característiques exigides per la Xarxa 
d’Estacions Meteorològiques Automàtiques i pel Servei Meteorològic de Catalunya.  
 
 
6 – Circuit BTT.  La proposta és crear una circuit de terra per BTT a l’actual (e inutilitzat) camp de futbol de la fàbrica Bellsolà. 
Addicionalment es crearia un recorregut per la zona de bosc (de propietat municipal) de darrera el parc de cal·listènia enllaçat 
a la futura Via Verda. 
 

 



 

 
 
 
7 – Mural pista esportiva.  La proposta presentada consisteix en la creació d’un mural decoratiu, creat per l’artista Marta 
Bellvehí (www.martabellvehi.com), a la paret de la pista esportiva del parc Pere Cubarsí.  
 

Exemples: 
 

    
 
 
 
8 – Renovació equip de llum i so Polivalent.   Renovar, principalment, l’actual equip de llum del Centre Polivalent La 
Torrentera, per un sistema modern de leds i actualitzar també l’equip de so existent, per adaptar-ho a les necessitats actuals 
de sonorització de directes. 
 
 
 
 
Procés de votació: 
 
El període de votació finalment serà del 10 al 31 d’agost, presencialment a l’Ajuntament o mitjançant el formulari corresponent 
que trobareu a la web municipal. Només s’acceptarà un vot per persona. 
 
Es podran votar 3 propostes, la primera opció rebrà 5 punts, la segona 3 punts i la tercera 1 punt. 
 
El dia 2 de setembre es donarà a conèixer el resultat de la votació. 
 
Un cop finalitzada la votació es duran a terme totes les propostes (que hagin rebut alguna votació) possibles fins a esgotar la 
partida pressupostària de 45.000 € seguint l’ordre de les puntuacions obtingudes. 
 
 
 
 
A la web de l’Ajuntament podeu consultar l'anunci de l'acta de valoració de totes les propostes presentades. 


