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RESULTATS DE LA JORNADA 
PARTICIPATIVA PER ESCOLLIR LES 

PROPOSTES FINALISTES DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE 

LA VALL DE BOÍ 2021  
 
A continuació presentem els resultats de la jornada participativa 
realitzada el passat dimecres dia 29 de setembre a l’ajuntament. La 
sessió tenia per objectiu seleccionar les propostes  que 
passaran a la fase final de votació  dels primers pressupostos 
participatius de la Vall de Boí. 
 
Cadascuna de les propostes vàlides rebudes durant la primera fase 
del procés (37) va ser puntuada pels assistents al taller de forma 
col·lectiva mitjançant una dinàmica participativa de caràcter grupal 
(el taller estava obert a tota la ciutadania) 
 
Ara l’ajuntament està treballant per acabar de definir i pressupostar 
les 12 propostes que els assistents van decidir que  passessin a 
la fase final de votació.  
 

 
Per a més informació consulteu: 

https://participa.ajuntamentvalldeboi.cat  

 Us informarem quan s’iniciï el període de 
votació! (serà a partir del novembre). Estigueu 

atents i feu-vos sentir!! 
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LES 12 PROPOSTES QUE PASSEN A LA 
FASE DE VOTACIÓ FINAL 

 
 

1.- MILLORA DE LES CONDICIONS 
TÈRMIQUES DE LA LLAR 

D’INFANTS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Rehabilitació energètica de la llar 
d’infants amb l’objectiu de millorar 
els aïllaments i les condicions de 
confort tèrmic. 

37 9,2 

 

2.- ACCÉS PER A VEHICLES 
D’EMERGÈNCIA AL CASC ANTIC 

DE BARRUERA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Arranjament i habilitació d’un accés 
al casc antic de Barruera per a 
possibilitar el pas de vehicles 
d’emergència. 

36 9 

 

3.- PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT 
RODAT A PUNTS ESTRATÈGICS 

DE LA VALL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Instal·lació de pilones automàtiques 
a alguns accessos estratègics dels 
pobles de la vall, per tal de limitar el 
trànsit de vehicles motoritzats. 

28 7 
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4.- MILLORA DEL PATI DE 
L’ESCOLA DE LA VALL DE BOÍ 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Adequació del pati de l’escola a les 
necessitats d’esbarjo dels alumnes. 
Es tracta d’aconseguir que el pati 
sigui una zona d’aprenentatge i de 
lleure on els infants puguin trobar un 
espai de joc més verd, natural i 
divers. Es crearien diverses 
superfícies de terra i s’adquiririen 
diferents  elements de joc natural i 
mobiliari sostenible, versàtil i 
estimulador, amb l’objectiu de 
facilitar i promoure la descoberta de 
l’entorn, l’experimentació, i les 
relacions socials. 

26 6,5 

 
 

5.- SUBSTITUCIÓ DE LES 
CALDERES DE L’ESCOLA DE LA 

VALL DE BOÍ 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Substitució de les calderes actuals 
(que són molt velles) per unes de 
noves que siguin capaces de 
mantenir el servei de forma òptima i 
eficient. 

24 6 
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6.- PAVIMENTACIÓ DEL CARRER 
DE LA FONT DE TAÜLL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Adequació del paviment del carrer 
de la Font de Taüll. També es durà 
a terme el recrescut de les tapes de 
clavegueram i el muntatge de reixes 
pluvials. 

23 5,75 

 

7.- IL·LUMINACIÓ DELS PASSOS 
DE VIANANTS DE BARRUERA, 

BOÍ I TAÜLL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Instal·lació de punts de llum als 
principals passos de vianants de 
Barruera, Boí i Taüll per tal 
d’incrementar la seguretat dels 
vianants en horari nocturn. 

23 5,75 

 

8.- ADEQUACIÓ DE LA PLANTA 
BAIXA DE L’ESCOLA DE MÚSICA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Millora i adequació de la planta 
baixa de l’escola de música per tal 
de convertir aquest espai en una 
sala d’estudi i trobada on s’hi puguin 
fer activitats socials i culturals. 

També s’adquirien taules, cadires, 
prestatgeries, radiadors, i làmpades 
per equipar-la degudament. 

20 5 
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9.- RECUPERACIÓ DE L’ANTIC 
CAMÍ DE PONT DE SUERT COM 
ACCÉS PEATONAL A LA ZONA 

ESCOLAR 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Arranjament, millora del ferm i 
consolidació dels murs de l’antic 
camí de Pont de Suert, amb 
l’objectiu que esdevingui un pas de 
vianants per a l’accés a la zona 
escolar. 

20 5 

 
 

10.- MILLORA DEL PAVIMENT 
DELS LOCALS SOCIALS DE 
TAÜLL, ERILL I BARRUERA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Instal·lació d’un terra més càlid i 
còmode per a poder fer les activitats 
socials, culturals, d’oci, de 
gimnàstica i de salut d’una manera 
més confortable. 

20 5 

 
 

11.- RE EQUIPAMENT DE LES 
VIES D’ESCALADA DE 

CAVALLERS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Revisió de les preses i els cargols 
d’auto expansió per garantir la 
seguretat dels escaladors a les 
principals vies d’escalada de 
Cavallers. 

20 5 
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12.- SKATEPARK 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Construcció d’un skatepark a 
Barruera. Equipament per patinar i 
fer acrobàcies amb patinets, 
monopatins, etc. 

20 5 
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PROPOSTES QUE NO ACONSEGUEIXEN 
PASSAR A LA FASE FINAL DE VOTACIÓ 

   
 

13.- ADECUACIÓ DE LA PLANTA 
SUPERIOR DE L’ESCOLA DE 

MÚSICA I ADQUISICIÓ DE NOUS 
INSTRUMENTS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Es farien obres de reforma i pintura 
a l’escala, a la plata superior i al 
lavabo. També es milloraria la 
il·luminació i es comprarien 
radiadors. 

De la mateixa manera s’adquiriria un 
nou piano i una bateria. 

16 4 

 
 

14.- ADEQUACIÓ DELS 
VESTUARIS DE LES PISCINES DE 

BARRUERA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Renovació dels bancs, millora de la 
il·luminació, adquisició de nous 
calentadors, taquilles, renovació de 
les dutxes, canvi de rajoles, etc 

16 4 
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15.- PAPERERES DE RECICLATGE 
A LLOCS ESTRATÈGICS DEL 

MUNICIPI 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Adquisició i instal·lació de 10-20 
papereres de fraccions de reciclatge 
a llocs estratègics del municipi, 
prèvia anàlisi tècnica. 

16 4 

 
 

16.- DISPENSADORS PAPERERES 
PER A GOSSOS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Instal·lació de 8-10 papereres amb 
dispensadors de bosses per a la 
recollida d’excrements de gossos 
als diversos pobles del municipi. 

16 4 

 
 

17.- MODIFICACIÓ DE LA 
PAVIMENTACIÓ DE PLAÇA DE 

BAIX D’ERILL LA VALL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Arranjament d’una part del paviment 
per tal d’adequar-lo a persones amb 
mobilitat reduïda per tal que tinguin 
accés tant al conjunt romànic com a 
l’església. 

16 4 
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18.- FOSSA SÈPTICA A CARDET 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Subministrament i muntatge d’una 
fossa sèptica per tal de depurar les 
aigües brutes del nucli. 

16 4 
 

19.- PUNTS D’INTERCANVI DE 
LLIBRES 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Instal·lació d’un parell o tres de 
punts d’intercanvi de llibres a l’aire 
lliure (la seva ubicació concreta la 
determinaran els serveis tècnics de 
l’ajuntament, per bé que 
s’instal·larien a diferents punts de la 
Vall).  

Es tracta d'un armari cobert, on 
aquells qui hi estiguin interessats hi 
podrien dipositar llibres i/o agafar-
ne. 

15 3,75 

 

20.- ACONDICIONAMENT DEL 
CAMÍ NOU DEL SALENCAR 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Instal·lació de noves passarel·les de 
fusta per fer accessible el nou tram 
del Salencar. 

14 3,5 
 



Pressupostos participatius de la Vall de Boí 2021.  

Resultats del taller TOP 10! per escollir les propostes finalistes 

 

 

 

 

21.- MAGATZEM ANNEX AL 
LOCAL SOCIAL D’ERILL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Construcció d'un petit magatzem al 
local social d’Erill amb la finalitat de 
poder guardar el material de 
l’associació de veïns (un material 
que ara mateix s’ha de desar a la 
sala polivalent).  

Amb aquesta actuació es podria 
incrementar l’aforament de la sala, 
la qual cosa permetria que tothom 
pogués assistir a les activitats i 
tallers que es duen a terme. 

13 3,2 

 

22.- NOU MATERIAL PER A LA 
LLAR D’INFANTS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Adquisició de nou material de joc 
per a l’aprenentatge dels xiquets de 
la llar d’infants. 

13 3,2 
 

23.- INSTAL·LACIÓ DE PIVOTS DE 
FUSTA AL PASSEIG DEL RIU DE 

BARRUERA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Adquisició i instal·lació de pivots de 
fusta (que quedin integrats amb 
l’entorn) al passeig del riu de 
Barruera, per evitar l’aparcament 
indegut de caravanes, furgonetes i 
altres vehicles. 

13 3,2 
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24.- ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
ENTRE BOÍ I TAÜLL AL SEU PAS 

PER LES BIENES I L’ANTIGA 
CABANERA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Refer parets, senyalització de punts 
estratègics i acondicionament del 
camí entre Boí i Taüll al seu pas per 
les bienes i l’antiga cabanera. 

13 3,2 

 

25.- ADQUISICIÓ DE NOU 
MATERIAL PER A LES PISCINES 

DE BARRUERA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Compra de noves gandules, para-
sols, material per a fer activitats 
d’aigua, papereres de reciclatge, 
taules i cadires. 

12 3 

 

26.- MILLORA DE LA GESPA DE 
LES PISCINES MUNICIPALS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Aixecament de la capa vegetal 
actual, col·locació d’una xarxa anti 
talps i plantació de nova gespa. 

12 3 
 

27.- ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
QUE UNEIX BOÍ AMB ERILL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Refer les parets de pedra seca més 
malmeses del camí. 11 2,7 
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28.- CREACIÓ D’UN ITINERARI 
HISTÒRICO - CULTURAL 

COMPLEMENTARI AL ROMÀNIC 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Crear una ruta històrica i cultural 
pels pobles de la vall, amb l’objectiu 
de posar en valor diversos elements 
patrimonials del municipi, com per 
exemple el safareig les Fontanelles, 
així com altres punts d’interès que 
es definiran prèvia anàlisi tècnica. 

En aquest sentit s’adquiririen i 
s’instal·larien tots els elements de 
senyalització necessaris, i 
s’adequarien els accessos dels 
diferents emplaçaments que 
formarien part de la ruta. 

10 2,5 

 

29.- RECUPERACIÓ DE L’ANTIC 
CAMÍ DE PLANAPRAGONA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Recuperació del traçat de l’antic 
camí de Planapragona (zona 
situada per sobre de Taüll). 

10 2,5 
 

30.- PÀDEL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Construcció d’una pista de pàdel a 
Barruera. També s’hi col·locarien 
punts de llum per a la seva correcta 
il·luminació. 

9 2,2 
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31.- APARCAMENT DE 
BICICLETES COBERT A ‘ESCOLA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Instal·lar un aparcament per a 
bicicletes que sigui cobert a l’entorn 
de l’escola. 

9 2,2 
 

32.- ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
QUE UNEIX EL PLA DE L’ERMITA 

AMB TAÜLL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Millorar la senyalització, arranjar les 
escales, i construir una nova 
palanca per creuar el riu. 

9 2,2 
 

33.- ARRANJAMENT DEL CAMÍ 
QUE UNEIX TAÜLL AMB BOÍ 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  
Refer les parets de pedra seca més 
malmeses del camí. 9 2,2 

 

34.- JARDINERES AMB FLORS I 
PLANTES ORNAMENTALS ALS 

POBLES DE LA VALL 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Renovar les jardineres ja existents, i 
instal·lar-ne de noves a llocs 
estratègics dels diferents municipis 
de la vall. 

7 1,7 
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35.- SENYALITZAR L’ESTANY DE 
DURRO 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Adquisició i instal·lació de senyals 
informatives/indicatives als diferents 
encreuaments d’accés a l’estany per 
tal de millorar-ne la senyalització. 

5 1,2 

 

36.- REDUCCIÓ DELS PLÀSTICS 
D’UN SOL ÚS 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Adquisició i repartiment a totes les 
llars del municipi de bosses 
reutilitzables (de diferents mides) 
per a la compra de fruita,  verdura, 
etc... amb l’objectiu de conscienciar 
a la població sobre l’ús excessiu del 
plàstic i reduir-ne el seu consum. 

5 1,2 

 

37.- ESPAI DE SOCIALITZACIÓ 
PER A GOSSOS AL PLA DE 

L’ERMITA 

Punts 
totals 

obtinguts 
d’un màxim 

de 40 

Puntuació 
ponderada  
(del 0 al 10) 

Descripció  

Adequació d’un  espai de 
socialització per a gossos amb bons 
tancaments (tanques altes), doble 
porta, elements d’agility, font, bancs, 
papereres i dispensadors de bosses 
per a gossos. 

3 0,7 

 
 
 


