
2017





1. Col·locació de caixes niu per controlar el mosquit tigre
Una proposta de Jonatan Jiménez. 699 vots – 2.000 €

2. Un teatre de pel·lícula
Una proposta del Cine Club Sala 1. 439 vots – 30.000 €

3. Instal·lació de desfibril·ladors als centres cívics, Casal de la gent Gran i COMPEX
Una proposta de COMPEX i de la Federació d’AV. 358 vots 
– 27.000 €

4. Zona d’ombra a l’escola Ginesta
Una proposta de l’AMPA Ginesta. 350 vots – 25.000 €

5. WIFI gratuït en alguns espais públics de la ciutat
Una proposta d’Antoni Bolea, José Miguel Vidal, Liliana 

Perea, Joan Carles Lluch. 348 vots – 30.000 €.

6. Millores a l’accessibilitat a les platges de Vilanova i la Geltrú
Una proposta de Fina Serra i Pedro Garcia. 334 vots –
30.000 €

7. Millores als passos de vianants
Una proposta de Montse Miralles i Sònia Alejandre. 319 
vots – 5.000 €

8. App per la neteja de la via pública
Una proposta de Ruth Gatell. 319 vots – 5.000 €

PROPOSTES GUANYADORES



Es proposa la col·locació de 
caixes niu per a rats penats a 
diferents indrets de la ciutat, 
especialment en zones verdes, 
parcs, zones humides, etc. on hi 
ha el perill de proliferació d’aquest 
mosquit tigre.
El fet d’afavorir l’estada dels rats 
penats es preveu com un element 
complementari de control del 
mosquit a la ciutat i així mateix 
com un pas important per a la 
protecció i conservació dels rats 
penats, com espècie protegida 
per la legislació vigent.

1. Col·locació de caixes niu per controlar el mosquit tigre



Proposta impulsada per: 
Jonatan Jiménez
Pressupost: 2.000€
Estat actual: Durant el mes de 
desembre es van col·locar 26 
caixes niu a les escoles Sant 
Jordi, Llebetx, Margalló i Aragai
(8 caixes), al parc Gumà i 
Ferran (2), parc de la Torre 
d’Enveja (4), Ribes Roges (2), 
Hospital de Sant Antoni -
urgències (2), Masia Cabanyes 
(2), Horts Urbans (2), zona 
verda delimitada per Rbla. 
Arnau de Vilanova/ Rda. 
Ibèrica/ Molí de Vent (2), i Pl. 
Casernes (2).

1. Col·locació de caixes niu per controlar el mosquit tigre



La proposta és la millora dels equipaments audiovisuals del Teatre 
Principal. 
Per una banda, es proposa la substitució de la pantalla actual per una 
altra de majors dimensions i que permeti una millor definició de la 
imatge. Tanmateix, adquirir un projector Full HD per poder projectar amb 
la màxima qualitat que permet el forma Blu Ray i millorar l’equipament 
de so del teatre per adaptar-se en la mesura del possible als requisits que 
comporta la projecció de cinema en aquest espai.
Proposta impulsada per: Cineclub Sala 1
Pressupost: 30.000 €
Estat actual: S’han adquirit i estem a l’espera de rebre:
- Pantalla de projecció, sistema d’àudio per a cinema, instal·lació i ajust 
tècnic dels equips.
- Sistema de projecció, reproducció i distribució de vídeo.
- Sistema d’elevació de la pantalla.
Aquestes demandes s’han treballat amb els membres de cineclub Sala 1.

2. Un teatre de pel·lícula



PROPOSTES GUANYADORES

Proposta 
impulsada per: 
Manuel Cano i 
Josep Vivanco
Pressupost: 
27.000€
Estat actual:
Col·locats tots els 
desfibril·ladors als 
equipaments des 
del 9 de Gener de 
2018.

3. Instal·lació de desfibril·ladors als centres cívics, Casal de 
la gent Gran i COMPEX



Des de l'Escola 
Ginesta es va 
demanar la 
creació de dues 
zones d'ombra 
als patis del 
centre

4. Zona ombra a l’Escola Ginesta



Proposta impulsada per: AMPA 
de l’Escola Ginesta
Pressupost: 25.000€
Estat actual: La demanda s’ha 
treballat conjuntament amb 
diferents representants municipals i 
l’escola, arribant a l’acord de la 
creació de les dues zones d’ombra, 
una al pati d’infantil, i l’altra al pati 
de primària. 
El mes de desembre es van 
instal·lar al pati de l’escola els 
elements de suport de les veles 
que es col·locaran quan arribi el 
bon temps.

4. Zona ombra a l’Escola Ginesta



Proposta impulsada per: Antoni Bolea, José Miguel Vidal, Liliana 
Perea, Joan Carles Lluch
Pressupost: 30.000€
Estat actual: En breu podrem gaudir de Wi-fi gratuït a la plaça de la Vila. 
Estem a l’espera que l’empresa comenci els treballs.

5. WIFI gratuït en alguns espais públics de la ciutat



Proposta impulsada per: Fina Serra i Pedro Garcia

Pressupost: 30.000 €

Estat actual: Aquest mes de gener es col·loca la passarel·la de formigó 

de 35 metres a la platja de la República, i un cop comenci la nova 

concessió dels xiringuitos de platja es posaran els 378 metres de 

passeres de fusta que aniran a continuació de les de formigó que cada 

concessionari haurà de posar. 

Les passeres de les platges arribaran totes fins a la sorra mullada. 

6. Millores a l’accessibilitat a les platges de Vilanova i la 
Geltrú



Millorar els passos entre el carrer de la Unió, Santa Eulàlia i la pujada del 
Cinto i pintar el pas de vianants amb tota l'amplada que té la Rambla, 
entre la rambla Principal i rambla de la Pau.
Proposta impulsada per: Montse Miralles i Sònia Alejandre.
Pressupost: 5000 €
Estat actual: S’han realitzat les dues actuacions.

7. Millora als passos de vianants



Proposta impulsada per: Ruth Gatell
Pressupost: 5.000 €
Estat actual: Des de l’ajuntament ja s’ha comprat l’eina que permetrà 
impulsar aquesta nova APP.
En aquests moments s’està treballant per fer-la compatible amb les eines 
informàtiques que s’utilitzen des de l’administració local.

8. APP per a la neteja de la via pública



Durant l’any 2017 l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
va impulsar els primers pressupostos participatius amb 
l’objectiu que els ciutadans i les ciutadanes poguessin 
proposar i decidir com invertir 150.000 € del 
pressupost municipal. 
FASE DE PROPOSTES 
Del 13 de març al 18 d’abril de 2017, la ciutadania va 
poder  presentar propostes d’inversions relacionades 
amb l’espai públic i/o en millores d’equipaments 
municipals,  de competència municipal i que no 
superessin els 30.000 €. 
Les propostes es van presentar mitjançant la web 
participa.vilanova.cat o presencialment a l’OAC i a la 
regidoria de Participació Ciutadana. 
Qualsevol persona, entitat i/o empresa podia 
presentar una proposta segons el Reglament dels 
pressupostos participatius 2017.

RECOLLIDA , SELECCIÓ I VOTACIÓ 



La posada en marxa dels pressupostos 
participatius va comptar amb una àmplia 
campanya de difusió:
- Díptic amb tota la informació repartit a tota la 
ciutat.
- 150 Banderoles als fanals.
- 30 pòsters (equipaments cívics, biblioteques, 
mercats). 
- 10 pancartes.
- Anuncis als mitjans de comunicació locals 
(premsa, digitals, ràdio i TV).
- Campanya específica a Internet i a les xarxes 
socials.
La campanya es va basar en 5 eslògans adreçats 
a 5 tipologies de persones diferents i pensant en 
el tipus de propostes que es podien presentar als 
pressupostos: 
- Més jocs infantils a prop de l’escola.
- Wifi gratis a places i carrers.
- Millorem les senyalitzacions.
- Equipaments més sostenibles.
- Més bancs per reposar, són indispensables.



TROBADES PRESENCIALS
Sessió adreçada al Consell 
Municipal d’Associacions de veïns 
Dimarts 14 de març a les 19.30 h 
Saló de Plens
Sessió adreçada als membres dels 
Consells Municipals
Dijous 16 de març a les 19.30 h 
Centre Cívic La Geltrú
Sessió Oberta a la Ciutadania
Dimecres 22 de març a les 19.30 h 
Centre Cívic La Geltrú 



VALORACIÓ DE LES PROPOSTES (del 19 d’abril al 19 de maig de 2017)
Es van fer 320 propostes, i d’aquestes la Comissió tècnica municipal en va 
valorar com a adequades 61,  algunes sobrepassaven el pressupost màxim, 
no eren de competència municipal i/o no corresponien al reglament. 
VOTACIÓ ( Del 29 de maig al 15 de juny) 
Des del 22 de maig de 2017 es podien consultar les propostes a la 
plataforma participa.vilanova.cat. El 29 de maig es va iniciar el període de 
votació.
Es va fer una segona campanya de difusió de les propostes seleccionades i 
demanant la participació a la votació. (pòsters, pancartes, fulletons, anuncis 
als mitjans de comunicació locals i campanya a les xarxes socials)
La votació es va fer exclusivament a través de participa.vilanova.cat , 
podien votar majors de 16 anys empadronats a Vilanova i la Geltrú 



25 de gener de 2018


