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Un cop finalitzades les votacions dels Pressupostos Participatius de La Bisbal d’Empordà els
resultats han estat els següents:
•

El nombre de vots registrats ha estat de 803 vots. Dels quals, 18, han estat declarats
nuls.

•

La participació ha estat d’un 9,0% sobre un total de 8.928 votants autoritzats. Hi ha
hagut un increment de 90 vots en comparació a l’any passat.

•

L’any passat hi va haver una participació amb 713 vots. L’increment ha estat del
12,62% en termes absoluts (quantitat de vots). I d’un 11,11% en termes relatius.

1.1. Propostes a votar
El proppassat dilluns, dia 11 de març, es va plantejar a la població de La Bisbal d’Empordà
dues preguntes
En la primera es demanava que triessin una de les vuit proposta de més de 40.000 € i fins a
100.000 €.
NOM DE LA PROPOSTA
Realitzar millores a la piscina municipal
Construcció d'un circuit de Pump Track
Instal·lació d'un parkour Park a la Bisbal
Instal·lar energia solar als edificis públics
Canviar les bombetes dels fanals per bombetes leds
Adquisició d'una màquina de cinema
Millores en asfaltat
Millores en voreres

PREU
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
100.000 €
50.000 €
100.000 €
100.000 €

En la segona es demanava que triessin fins a un màxim de quatre propostes (com a mínim
una) de fins a 40.000 €. Es mostraven 21 propostes
NOM DE LA PROPOSTA
Més aparcaments per bicicletes al centre de la Bisbal
Més il·luminació de nits al nucli antic
Millores en zones verdes de la Bisbal
Millora dels parcs infantils
Àrea per autocaravanes
Espai socialització canina cèntric
Millores Espai Jove
Adquisió i manteniment d'instruments musicals per a ús públic
Carregadors elèctrics per a cotxes elèctrics / híbrids
Incorporació de vehicles híbrids a la brigada municipal i policia local
Estació meteorològica urbana al passeig Marimon Asprer
Un equip de so d’ús municipal a disposició de les entitats
Millora informació vial a la Bisbal
Restauració dels Gegants Perses de la Bisbal
Instal·lació de càmeres de videovigilància
Cadires i taules per deixar a les entitats
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PREU
4.000 €
20.000 €
15.000 €
5.000 €
40.000 €
20.000 €
15.000 €
5.000 €
20.000 €
30.000 €
5.000 €
5.000 €
20.000 €
12.000 €
20.000 €
10.000 €
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Adequar el circuit urbà de la volta del xiprer amb bancs i llum
Instal·lar menjadores elevades pels gats de carrer
Construcció d'uns WC públics al centre de la Bisbal
Realització d'un projecte per a la implantació de biomassa als edificis públics
Millorar seguretat viària en diferents vies de la Bisbal

15.000 €
15.000 €
25.000 €
14.000 €
15.000 €

1.2. Nombre de vots
Primera pregunta - Tria una proposta de més de 40.000 € i fins a 100.000 €
Propostes ordenades de més vots a menys.
NOM DE LA PROPOSTA
Millores en voreres - 100.000 €
Realitzar millores a la piscina municipal - 100.000 €
Instal·lar energia solar als edificis públics - 100.000 €
Adquisició d'una màquina de cinema - 50.000 €
Canviar les bombetes dels fanals per bombetes leds - 100.000 €
Millores en asfaltat - 100.000 €
Construcció d'un circuit de Pump Track - 100.000 €
Instal·lació d'un parkour Park a la Bisbal - 100.000 €

Vots
220
123
104
100
96
92
30
20

Segona pregunta – Tria fins a un màxim de quatre propostes (com a mínim una) de fins a
40.000 €. Propostes ordenades de més vots a menys
Vots
223
214
200
193
178
174
161
152
140
140
134
113
110
79
77
73
72

NOM DE LA PROPOSTA
Construcció d'uns WC públics al centre de la Bisbal - 25.000 €
Adequar el circuit urbà de la volta del xiprer amb bancs i llum - 15.000 €
Millores en zones verdes de la Bisbal - 15.000 €
Millora dels parcs infantils - 5.000 €
Més il·luminació de nits al nucli antic - 20.000 €
Millorar seguretat viària en diferents vies de la Bisbal - 15.000 €
Restauració dels Gegants Perses de la Bisbal - 12.000 €
Instal·lació de càmeres de videovigilància - 20.000 €
Carregadors elèctrics per a cotxes elèctrics / híbrids - 20.000 €
Un equip de so d’ús municipal a disposició de les entitats - 5.000 €
Millores Espai Jove - 15.000 €
Cadires i taules per deixar a les entitats - 10.000 €
Instal·lar menjadores elevades pels gats de carrer - 15.000 €
Més aparcaments per bicicletes al centre de la Bisbal - 4.000 €
Adquisició i manteniment d'instruments musicals per a ús públic - 5.000 €
Espai socialització canina cèntric - 20.000 €
Realització d'un projecte per a la implantació de biomassa als edificis públics 14.000 €
Estació meteorològica urbana al passeig Marimon Asprer - 5.000 €
Incorporació de vehicles híbrids a la brigada municipal i policia local - 30.000 €
Àrea per autocaravanes - 40.000 €
Millora informació vial a la Bisbal - 20.000 €
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70
47
43
34
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1.3 Indicadors Fonamentals (KPI)
DADES
Cens
Dies de votació
Variació en dies de participació
Participació absoluta
Variació participació absoluta
Participació relativa
Variació participació relativa
Número de propostes
Pressupost
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2018
8.803
6
713
8,10%
15
95.000 €

2019
8.928
14
+133,33%
803
+12,62%
9,00%
+11,11%
29
140.000 €

confidencial

