
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de la priorització de les 
propostes vàlides recollides durant el 
procés participatiu per a l’elaboració 
del Pla de Mandat 2020-2023 de les 
Borges del Camp 

CONSTRUIM PER MILLORAR 
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LES FASES DEL PROCÉS 

 

 

PROCÉS DE VALIDACIÓ I PRIORITZACIÓ DE PROPOSTES 

Una comissió tècnica municipal ha estat és l’encarregada de validar les propostes recollides 

per tal de determinar que compleixen els criteris establerts per ser acceptades. 

També s’ha fet una valoració tècnica de les propostes per tal de determinar a quins objectius 

del document marc donen resposta i la seva viabilitat. 

Els resultats d’aquesta validació són els que es presenten en aquest document per tal de fer 

totalment transparent el procés. 

La valoració ha classificat les propostes de la següent forma: 

 Propostes viables – aquelles que compleixen els criteris del procés i que podran 

incorporar-se al Pla de Mandat. 

 Propostes viables modificades – aquelles que compleixen els criteris del procés però 

amb modificacions de la proposta original. 

 Propostes d’actuacions ja existents – aquelles que fan referència a actuacions ja 

realitzades i que, per tant, ja no cal incloure en el Pla de Mandat. 

 Propostes no viables – aquelles que no compleixen els criteris del procés i, per tant, no 

es poden incorporar al Pla de Mandat, argumentant en tots els casos els motius de per 

què no són viables. 

 Propostes repetides – aquelles que repeteixen alguna proposta entrada prèviament. 

Posteriorment, s’ha obert un procés de priorització de les propostes vàlides en el que ha pogut 

participar tota la ciutadania empadronada al municipi major de 16 anys. La priorització de les 

propostes s’ha pogut fer online i presencial, mitjançant identificació prèvia de la persona. 

Correspon a la Junta de Govern Local, a la vista de l’informe de validació, valorar i acordar la 

seva incorporació al Pla d'Acció Municipal corresponent, així com les condicions en que s'haurà 

de procedir a la seva execució, tenint en compte els resultats d’aquesta priorització 
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RESUM DELS RESULTATS DE LA VALIDACIÓ 

En primer lloc, és important mostrar els resultats globals de la validació: 

 

 

Tal i com mostra l’anterior esquema, han estat 27 les propostes presentades que s’han validat i 

que, per tant, han passat a la fase de priorització juntament amb les que ja constaven en la 

proposta de Pla de Mandat. 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA PRIORITZACIÓ 

La priorització permetia que cada persona major de 16 anys empadronada al municipi, 

prioritzés: 

1. Els 3 àmbits que consideraven més importants dels 5 en els que s’estructurava el Pla de 

Mandat. 
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a. Un poble eficient i sostenible 

b. Un poble accessible, segur i amable 

c. Un poble amb oportunitats formatives i econòmiques 

d. Un poble viu, actiu i saludable 

e. Un poble participatiu  i una gestió transparent 

2. Una acció de cada àmbit: 

ÀMBIT 1 – UN POBLE EFICIENT I SOSTENIBLE 

1. Promoure l’increment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus 

i els principis de l’economia circular, basats en el valor econòmic dels residus 

2. Dur a terme campanyes informatives i de sensibilització per tal de millorar la qualitat 

de la recollida selectiva de residus 

3. Facilitar punts de recollida selectiva d’oli domèstic 

4. Substituir les lluminàries de l’enllumenat públic actual per altres de led, que són 

energèticament més eficients 

5. Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

6. Insistir a la companyia elèctrica per a que canviï tot el cablejat actual a model trenat 

7. Incentivar l'aprofitament de l'aigua i l'autogeneració elèctrica a les llars. 

8. Treballar per portar l’aigua de l’Ebre a les Borges, i assegurar així definitivament el 

subministrament futur del municipi, sobretot en èpoques de sequera més 

perllongada. 

9. Facilitar recursos per millorar la neteja del poble. 

10. Netejar els solars del parc dels ànecs. 

 

ÀMBIT 2 – UN POBLE ACCESSIBLE, SEGUR I AMABLE 

11. Il·luminar els passos de vianants per millorar la seguretat viària a la nit. 

12. Instal·lar càmeres a les entrades i sortides del poble, que llegeixin les matrícules dels 

vehicles, per millorar la seguretat i com a eina preventiva 

13. Prendre mesures per reduir l’excés de velocitat en diferents punts del poble  

14. Prendre mesures per millorar la convivència entre els vianants i les bicicletes i 

patinets que passen per les voreres 

15. Ampliar la zona d’aparcament de l’Ermita. 

16. Crear noves zones d’aparcament dissuasius. 

17. Seguir insistint al Ministeri de Foment per a que executi el projecte de la rotonda de 

l’entrada del poble. 

18. Elaborar un estudi de mobilitat del casc antic.  

19. Transformar l’entrada del poble en un passeig des de l’empalma 

20. Crear un passeig lateral a la riera, amb arbres i mobiliari urbà . 

21. Remodelar l’avinguda Magdalena Martorell, traient el tomb de la Cooperativa i 

ampliant i arranjant les voreres en aquest punt. 

22. Millorar l’accessibilitat al CAP.  

23. Millorar, en la mesura que sigui viable, les voreres per a que siguin accessibles.  
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24. Obstaculitzar l’aparcament a dalt de les voreres  

25. Arranjar les escales que porten cap al Poliesportiu 

26. Renovar tot el mobiliari urbà del municipi. 

27. Fer un parc infantil específic per als infants més petits. 

28. Millorar la senyalització de camins. 

 

ÀMBIT 3 - UN POBLE AMB OPORTUNITATS FORMATIVES I ECONÒMIQUES 

29. Adequar al centre Cultural Marinada un espai d’aula d’estudi i treball per a ús dels 

ciutadans. 

30. Incentivar entre els joves estudiants la recerca sobre les Borges del Camp, creant 

uns premis als millors treballs de recerca d’alumnes de Batxillerat que tractin sobre 

qualsevol aspecte relacionat amb el municipi. 

31. Ampliar la zona industrial per atreure més empreses que s’instal·lin al nostre poble 

i facilitat l’ampliació de les que ja existeixen. 

32. Portar a terme accions de foment del comerç local. 

33. Promocionar el banc de Terres comarcal per revertir l’abandonament de finques 

agràries i conreus. 

34. Millorar la senyalització de punts d’interès turístic del municipi i facilitar informació 

entorn els mateixos (cases rurals, rutes als Miradors, camins per passejar, paisatge 

visual al Mirador darrera l´Església, masos, torrents, cims, poblacions, etc.) 

 

ÀMBIT 4 - UN POBLE VIU, ACTIU I SALUDABLE 

35. Crear un parc d’esports a la zona verda del Baix Camp. 

36. Condicionar els vestuaris de la Sala Polivalent i instal·lar un equip de so permanent. 

37. Condicionar diverses zones del camp de futbol per millorar la pràctica esportiva en 

aquest espai. 

38. Construir una pista de petanca i bitlles.  

39. Crear espais per practicar activitats a l’aire lliure destinats a la joventut, per 

exemple, amb barres de calistènia.  

40. Adequació i reformes de nous espais a l’edifici del CAP les Borges. 

41. Formació en l’àmbit de la salut a nivell municipal.. 

42. Dotar al Servei de vigilància del poble d’un desfibril·lador mòbil.. 

43. Tenir un punt gratuït d’informació i suport a les persones amb Alzheimer i les seves 

famílies 

44. Promoure l’Ermita de la Mare de Déu de la Riera com a bé cultural d’interès nacional  

45. Recuperar i fer visitable el refugi antiaeri de la Guerra Civil de la plaça de la Font. 

46. Crear un arxiu fotogràfic digital amb imatges del fons municipal i de fons particular 

de veïns i veïnes. 

47. Requerir al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’adequació dels 

espais i infraestructures de l’escola  

48. Revitalitzar, rentar la cara i promocionar la biblioteca municipal. 

49. Crear propostes d’educació en el lleure i l’oci per als infants.  
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ÀMBIT 5 - UN POBLE PARTICIPATIU  I UNA GESTIÓ TRANSPARENT 

50. Impulsar campanyes cíviques de participació i conscienciació per mantenir el poble 

net entre tots i per reduir l’incivisme 

51. Elaborar una ordenança municipal de civisme. 

52. Instal·lar una barrera amb encadenat a l´enllaç des de l´Estació cap a la Riera per 

evitar l´abocament de runa.  

53. Fer un parc per a gossos i un pipican.  

54. Treballar per a les polítiques d’igualtat  de forma transversal. 

55. Potenciar la Taula d’Entitats per continuar millorant l’activitat cultural, social, lúdica 

i festiva al municipi. 

56. Mantenir la Mostra d’Entitats, com espai de trobada i de promoció de les entitats 

del municipi. 

57. Crear un concurs per determinar el cartell de la Festa Major. 

58. Crear un protocol d’informació a les persones nouvingudes sobre les entitats 

existents al poble i com adherir-s'hi.  

59. Ampliar els tràmits electrònics que puguin fer la ciutadania en línia. 

60. Mantenir el portal de transparència i els canals informatius amb la ciutadania. 

61. Donar a conèixer a la població les actuacions municipals que es duguin a terme a 

través de cartells informatius de les obres, plànols, fotos...  

La priorització s’ha pogut dur a terme: 

 Presencialment, retornant una butlleta en paper a l’Ajuntament, prèvia identificació. 

 En línia a través de la plataforma de participació participem.lesborgeselcamp.cat 

I s’ha dut a terme entre els dies 14 de setembre i 11 d’octubre. 

 

La difusió de la priorització s’ha dut a terme a través de diferents canals: 

 Bustiada de la butlleta de priorització a totes les llars. 

 Difusió a través de les xarxes socials municipals i de la plataforma de participació. 

 Mailing a totes les persones que van presentar propostes i/o van participar a la sessió 

de diagnosi participada convidant-les a seguir participant en aquesta fase. 

 

RESULTATS DE LA PRIORITZACIÓ 

El nivell de participació en la priorització ha estat del 2’6% del cens, distribuït de la següent 

forma: 

 Participació en línia  45 persones 

 Participació presencial  33 persones 

I les prioritzacions obtingudes pels diferents àmbits i accions, són les que es mostren a 

continuació. 

https://participem.lesborgesdelcamp.cat/


 

 
 

5 

RESULTATS DE PRIORITZACIÓ DELS ÀMBITS 

ÀMBITS VOTS 

4. Un poble viu, actiu i saludable 53 

1. Un poble eficient i sostenible 50 

2. Un poble accessible, segur i amable 45 

3. Un poble amb oportunitats formatives i econòmiques 45 

5. Un poble participatiu i una gestió transparent 41 

Tot i que tots els àmbits han estat prioritzats de forma molt similar, seria el 4, un poble viu, actiu 

i saludable, el que es consideraria més important. 

 

RESULTATS DE PRIORITZACIÓ DE LES ACCIONS 

ACCIONS VOTS 

31. Ampliar la zona industrial per atreure més empreses que s'instal·lin al nostre 
poble i facilitat l'ampliació de les que ja existeixen 22 

17. Seguir insistint al Ministeri de Foment per a que executi el projecte de la 
rotonda de l'entrada del poble 21 

47. Requerir al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
l'adequació dels espais i infraestructures de l'escola 19 

53. Fer un parc per a gossos i un pipican 18 

4. Substituir les lluminàries de l'enllumenat públic actual per altres de led, que són 
energèticament més eficients 16 

34. Millorar la senyalització de punts d'interès turístic del municipi i facilitar 
informació entorn els mateixos (cases rurals, rutes als Miradors, camins per 
passejar, paisatge visual al Mirador darrera l'Església, masos, torrents, cims, 
poblacions, et 15 

12. Instal·lar càmeres a les entrades i sortides del poble, que llegeixin les 
matrícules dels vehicles, per millorar la seguretat i com a eina preventiva 14 

33. Promocionar el banc de Terres comarcal per revertir l'abandonament de 
finques agràries i conreus 14 

50. Impulsar campanyes cíviques de participació i conscienciació per mantenir el 
poble net entre tots i per reduir l'incivisme 14 

7. Incentivar l'aprofitament de l'aigua i l'autogeneració elèctrica a les llars 13 

32. Portar a terme accions de foment del comerç local 13 

1. Promoure l'increment de la recollida selectiva de les diferents fraccions dels 
residus i els principis de l'economia circular, basats en el valor econòmic dels 
residus 12 

21. Remodelar l'avinguda Magdalena Martorell, traient el tomb de la Cooperativa 
i ampliant i arranjant les voreres en aquest punt 12 
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ACCIONS VOTS 

51. Elaborar una ordenança municipal de civisme 12 

35. Crear un parc d'esports a la zona verda del Baix Camp 10 

44. Promoure l'Ermita de la Mare de Déu de la Riera com a bé cultural d'interès 
nacional 10 

45. Recuperar i fer visitable el refugi antiaeri de la Guerra Civil de la plaça de la 
Font 10 

59. Ampliar els tràmits electrònics que puguin fer la ciutadania en línia 10 

10. Netejar els solars del parc dels ànecs 9 

29. Adequar al centre Cultural Marinada un espai d'aula d'estudi i treball per a ús 
dels ciutadans 9 

19. Transformar l'entrada del poble en un passeig des de l'empalma 8 

49. Crear propostes d'educació en el lleure i l'oci per als infants 7 

2. Dur a terme campanyes informatives i de sensibilització per tal de millorar la 
qualitat de la recollida selectiva de residus 6 

5. Insistir a la companyia elèctrica per a que canviï tot el cablejat actual a model 
trenat 6 

37. Condicionar diverses zones del camp de futbol per millorar la pràctica 
esportiva en aquest espai 6 

55. Potenciar la Taula d'Entitats per continuar millorant l'activitat cultural, social, 
lúdica i festiva al municipi 6 

61. Donar a conèixer a la població les actuacions municipals que es duguin a terme 
a través de cartells informatius de les obres, plànols, fotos. 6 

13. Prendre mesures per reduir l'excés de velocitat en diferents punts del poble 5 

20. Crear un passeig lateral a la riera, amb arbres i mobiliari urbà 5 

30. Incentivar entre els joves estudiants la recerca sobre les Borges del Camp, 
creant uns premis als millors treballs de recerca d'alumnes de Batxillerat que 
tractin sobre qualsevol aspecte relacionat amb el municipi 5 

42. Dotar al Servei de vigilància del poble d'un desfibril·lador mòbil. 5 

56. Mantenir la Mostra d'Entitats, com espai de trobada i de promoció de les 
entitats del municipi 5 

8. Treballar per portar l'aigua de l'Ebre a les Borges, i assegurar així definitivament 
el subministrament futur del municipi, sobretot en èpoques de sequera més 
perllongada 4 

9. Facilitar recursos per millorar la neteja del poble 4 

23. Millorar, en la mesura que sigui viable, les voreres per a que siguin accessibles 4 

39. Crear espais per practicar activitats a l'aire lliure destinats a la joventut, per 
exemple, amb barres de calistènia 4 

3. Facilitar punts de recollida selectiva d'oli domèstic 3 
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ACCIONS VOTS 

14. Prendre mesures per millorar la convivència entre els vianants i les bicicletes i 
patinets que passen per les voreres 3 

18. Elaborar un estudi de mobilitat del casc antic 3 

41. Formació en l'àmbit de la salut a nivell municipal. 3 

54. Treballar per a les polítiques d'igualtat de forma transversal 3 

60. Mantenir el portal de transparència i els canals informatius amb la ciutadania 3 

5. Crear punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 2 

16. Crear noves zones d'aparcament dissuasius 2 

48. Revitalitzar, rentar la cara i promocionar la biblioteca municipal 2 

58. Crear un protocol d'informació a les persones nouvingudes sobre les entitats 
existents al poble i com adherir-s'hi 2 

27. Fer un parc infantil específic per als infants més petits 1 

36. Condicionar els vestuaris de la Sala Polivalent i instal·lar un equip de so 
permanent 1 

40. Adequació i reformes de nous espais a l'edifici del CAP de les Borges 1 

D’altra banda, un total de 12 accions no han estat prioritzades per ningú. 

En base als resultats, les accions que es consideren més importants i prioritàries són les 

següents: 

31. Ampliar la zona industrial per atreure més empreses que s'instal·lin al nostre poble i 

facilitat l'ampliació de les que ja existeixen 

17. Seguir insistint al Ministeri de Foment per a que executi el projecte de la rotonda de 

l'entrada del poble 

47. Requerir al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya l'adequació dels 

espais i infraestructures de l'escola 

53. Fer un parc per a gossos i un pipican 

4. Substituir les lluminàries de l'enllumenat públic actual per altres de led, que són 

energèticament més eficients 

34. Millorar la senyalització de punts d'interès turístic del municipi i facilitar informació 

entorn els mateixos (cases rurals, rutes als Miradors, camins per passejar, paisatge 

visual al Mirador darrera l'Església, masos, torrents, cims, poblacions, et 

Aquests resultats serien, doncs, els que caldrà tenir en compte a l’hora de planificar el Pla de 

Mandat 2020-2023 de l’Ajuntament de les Borges del Camp. 

 

 

 


