
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS DE BELVLER DE CERDANYA 

Data: 23 de novembre de 2022. 

Hora: 13h. 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya. 

Assistència:  

Laia Serra, alcaldessa. 

Joaquim Romero, regidor d’Endavant Cerdanya. 

Ramona Bragulat , regidora independent. 

Mercè Arroyos, regidora de Junts per Bellver. 

Anna Tor Benazet , secretària-interventora 

Carol Rion, tècnica de Cultura 

Francesc Mas, tècnic municipal 

M. V., representant de l’Associació per a la Conservació i Defensa del Serrat de Bor (proposta 

col·lectiva) 

J. R. (online), representant de l’Associació Teatre Jove de Bellver ( proposta col·lectiva) 

A. R. O., representant proposta individual. 

Y. M. R., representant proposta individual. 

 

Una vegada analitzades les 47 propostes de millora pel municipi presentades en el termini 

establert del reglament dels pressupostos participatius, acorden seleccionar les següents 8 

accions per posar a votació: 

1. Horts socials. 

2. Ludoteca. 

3. Millores Parcs Infantils 

4. Mobilitat elèctrica. 

5. Millorar les escales de la pujada de l’Alay  i la Torre de la Presó. 

6. Arranjar la Pleta de la Cogulera. 

7. Adequació del teatre. 

Així mateix, la comissió va acordar també pressupostar les actuacions abans de passar-les a 

votació i executar-les per ordre de votació i fins a esgotar el pressupost dels 50.000 euros 

destinats a aquesta primera edició dels pressupostos participatius. 

Adjuntem el document amb totes les propostes presentades i la valoració de la comissió gestora. 

 

 

 

 



 
 

Avaluació de la comissió gestora del 23 de novembre de 2022 

 

NÚMERO  PROPOSTA APT
A 

COMENTARIS 
 

1 Desfibril·lador extern automàtic al poliesportiu   no obra realitzada 
 

2 Acabar obra pujada del cami del bac no obra realitzada 
 

,3,19 Convertir la piscina en piscina coberta  no inviable 
 

4 Marquesina bus Riu Sta Maria no  obra prevista 
 

5 Cobrir la pista de pàdel no propietat 
privada 

 

6 Depuradora aigües residuals a Talltendre no obra prevista per 
l'ACA 

 

7 Rehabilitació església de Talltendre i entorn no propietat bisbat 
 

8 Horts socials si a consulta 
 

9 Millores pista esportiva exterior no no inversió 
 

,10, 39 Marquesina bus Baltarga no obra prevista 
 

,11,24 Arranjament Camí Ral i posar papereres no obra prevista 
 

12 Escenari cobert i festival si a consulta 
 

13 Marquesina bus si obra prevista 
 



 
14 Palanca del Segre no inviable 

 

15 Túnel soterrat  Baltarga no propietat MOPU 
 

16 Millorar enllumenat nocturn Nas no obra prevista 
 

17 Voreres de la zona Rda Pla de Talló i Josep Zulueta / 
contenidors de reciclatge nova ubicació/ Actualitzar 
les zones infantils 

no obra prevista 
 

18 Fem comunitat, fem places a Nas no proposta 
inconcreta 

 

,20, 41 Ludoteca al centre cívic si a consulta 
 

21 Coberta plaça del mercat i escenari fixe no equipament 
educatiu 

 

22 Arranjament parcs infantils si a consulta 
 

23 Mobilitat elèctrica compartida si a consulta 
 

,25, 26, 
27, 28, 
29, 30, 
32, 38 

Millorar pujada Joan Alay i Torre de la Presó si a consulta 
 

,31, 36, 
37 

Adquisició vehicle residència, adquisició butaques 
ergonòmiques, sala estimulació sensorial i vehicle 
residència 

no Residència 
 

33 Consolidació camins i església de Pedra no propietat bisbat 
 

34 Arranjament carretera Sta Eugènia a Ridolaina no obra prevista 
 

35 Controlar colònies de gats no obra prevista 
 

40 Plafons reducció soroll carretera Baltarga no es parlarà amb el 
MOPU 

 

42 Reduir velocitat i soroll a la carterra Baltarga no es parlarà amb el 
MOPU 

 



 
43 Pleta Cogulera si a consulta 

 

44 Recuperem la plaça d'Éller no espai 
equipaments 

 

45 Adequació del teatre si a consulta 
 

46 Millores clavegueram Talltendre no obra prevista per 
l'ACA 

 

47 Acabar l’obertura de la via de seguretat i connectar 
Talltendre cap a la Bastida i la Vall de la Llosa. Ordèn 
i Talltendre 

no afecta propietat 
privada 

 

 

 

Signa la secretària – interventora 

Anna Tor Benazet 


