
Resul tado da votac ión
17 de novembro de 2015

No  sistema  de  votación  do  proceso  de  Orzamentos  Participativos  A Mocidade
Compostelá Decide, cada persoa elixiu 10 propostas outorgándolles puntos a cada
unha delas:  á  proposta  que considera máis  importante  outórgalle  10  puntos,  á
seguinte 9 puntos, e así ata a décima elixida, á que lle outorga un punto.

A votación puido facerse de dous modos: na asemblea presencia que tivo lugar no
venres 13 de novembro no Centro Sociocultural das Fontiñas, ou a través de voto
electrónico durante o sábado, domingo e luns seguintes.

Para poder votar, sexa de modo presencial ou electrónico, era preciso terse inscrito
con anterioridade no proceso de Orzamentos Participativos, a través dun formulario
de inscrición na web do proceso.

Ademais  dos  puntos  recibidos,  os  resultados  definitivos  parten  de  aplicar  uns
criterios de ponderación, que tomaban en consideración aspectos como a inclusión
social, a descentralización ou a atención a problemas como o desemprego, entre
outros.  Poden  consultarse  os  criterios  no  capítulo  17  do  reguamento  dos
orzamentos participativos.

Neste  documento  preséntanse  os  resultados  finais  na  elección  das  propostas,
ordenándoas en función da súa priorización por parte das persoas participantes.

A continuación  desta  información,  preséntase  con  máis  detalle  as  puntuacións
recibidas,  incluíndo  os  resultados  das  3  urnas  habilitadas  na  asemblea,  os
resultados da votación electrónica, a aplicación dos criterios de ponderación e o
resultado final.
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Proposta Pr ior idade Puntuac ión

P03. Cine ao aire libre nos barrios do concello: proxeccións de filmes 
temáticos que fomenten o pensamento crítico e a educación en valores e 
encontros cinéfilos. 

1ª 274,74

P20. Violencia de xénero: formación e actividades de concienciación e 
sensibilización co alumnado dos institutos.

2ª 271,95

P39. Hortas comunitarias e ecolóxicas nos barrios e espazos naturais 
accesibles, cun programa de actividades complementarias (obradoiros de 
horta, educación agrícola e agraria, cociña, mercado, etc).

3ª 269,64

P09. I Encontro internacional de fusión da cultura africana, xamaicana e 
galega. 

4ª 230,72

P24. Banco do tempo e deseño dunha aplicación informática. Potenciar e 
promover a participación cidadá mediante o intercambio de saberes, 
capacidades e potencialidades persoais, creando unha autonomía progresiva 
na comunidade.

5ª 223,11

P41. Campaña de sensibilización contra o maltrato animal e promoción da 
convivencia responsable acendo fincapé na infancia.

6ª 196,86

P06. Marzal Cultural: actividades e coloquios de promoción da lingua galega 
durante o mes de marzo no Campus Vida.

7ª 192,66

P05. Programa de lecer inclusivo e descentralizado nos barrios: actividades de
arte e ocio, teatro social, vídeo e fotoforum, cultura musical, ludotecas 
itinerantes, que fomenten o encontro interxeracional.

8ª 187,45

P36. Programa de actividades de uso dos recursos naturais e xornadas de 
concienciación e impacto sobre uso dos recursos e consumo responsable. 

9ª 187,04

P12. Encontros musicais regulares para os grupos e músicos locais: concertos 
periódicos, tipo xornadas musicais en prazas e espazos da cidade.

10ª 184,86

P08. Actividade teatrais en galego no Campus Vida. 11ª 184,21

P04. The Bloque en Bloque Festival. Festival cultural no barrio das Fontiñas. 
Incorpora actividades inclusivas dirixidas a todas as idades e e colectivos, e 
coas entidades e colectivos artísticos promocionando novas iniciativas de 
emprego.  

12ª 181,35

P42. “2 minutos en bus” Campaña de promoción do transporte público a 
través de microhistorias audiovisuais promocionando o talento local de 
profesionais e persoa aficionadas ao sector artístico. 

13ª 179,67

P48. Programa de acceso a espazos para o traballo de asociacións e 
organizacións (locais). Facilitar espazos de reunión, de depósito de materiais,
traballo, etc. 

14ª 176
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Proposta Pr ior idade Puntuac ión

P07. Recuperación do programa de lecer nocturno Boas Noites desenvolto 
polo concello e asociacións xuvenís e culturais, como alternativa lúdica, 
construtiva e saudable ao lecer de consumo. Variedade de actividades 
espallada polos barrios e rural. 

15ª 172,7

P19. Curso de comunicación en Lingua de Signos. (nivel usuario básico A1), 
baseado no Marco común europeo de referencia para as linguas (MCER). 
Inclúe un módulo de sensibilización. 

16ª 156,8

P34. Campamento urbano: actividades de posta en valor e coñecemento da 
cidade como espazo para o xogo e a aprendizaxe.

17ª 147,2

P29. Curso sobre dereitos laborais. 18ª 146,59

P11. Semanas santa da Cumbia. Actividades na rúa: procesións, pasarúas, 
concertos, xogos, educación, proxeccións, charlas, dinamización en xeral 
para o coñecemento da cultura cumbera. 

19ª 142,31

P43. BICINEFIL@S: Ciclo de difusión audiovisual, tendo como eixo central a 
bicicleta (implicacións sociais, fomento de novos medios de transporte, 
deseño de novos espazos nas cidades..)

20ª 138,6

P13. Apertura das instalacións deportivas das escolas nos días non lectivos 
para o acceso da cidadanía. 

21ª 126

P02. Habilitación dun pavillón cuberto con horario de tarde para actividades 
relacionadas co skateboard.

22ª 120,51

P47. Tecer as redes de barrio. Fomentar e visibilizar ao asociacionismo e a 
integración social.  Mercados e obradoiros. 

23ª 110

P14. Actividades culturais relacionadas coa historia, curiosidades do cine ou a
divulgación científica, tecnolóxica xeral ou con historia, ou que afecte á 
comunidade local. Charlas ou seminarios con persoas destacables potenciando
a participación da cidadanía.

24ª 107,1

P31. Formación, dirixida a mozas e mozos, en habilidades para o traballo en 
equipo e dinamización de actividades de grupo.

25ª 104

P40. Taller de cociña vexetariana. Actividade semanal desenvolta por 
profesionais locais da hostalería con espazo de aprendizaxe nutricional e de 
preparación de pratos.

26ª 100

P22. Actividade de sensibilización pola igualdade e discriminación dirixidas á 
comunidade educativa: Teatro da imaxe.

27ª 98,98

P15. Concertos de orquestras xóvenes nos barrios. 28ª 95,76

P27. Implantación, mediante contratos de prácticas e/ou formativos así 
como, obradoiros de emprego con remuneración económica, en entidades 
locais do sistema de Garantía Xuvenil para o fomento do emprego xove. 

29ª 94,5
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Proposta Pr ior idade Puntuac ión

P30. Talleres para a busca de emprego, a través de foros de encontro de 
demandantes e empresas que promovan unha relación laboral xusta e ética. 

30ª 89,61

P35. Coñecemento e posta en valor dos rios: charlas, exposicións e 
excursións.

31ª 87,74

P37. Ruta polas vías verdes dende Compostela ata San Pedro de Busto. 
Combina o coñecemento do contorno con xogos de pistas.

32ª 83,46

P26. Encontros interxeracionais entre profesionais: transmisión de 
coñecementos á mocidade por parte das persoas xubiladas da cidade con 
experiencia en  diferentes sectores profesionais.

33ª 82,08

P38. Coñecendo o rural: deseño de roteiros por diversas vías do rural 
compostelá (camiño de Santiago ou por zonas pretas, aldeas e lugares do 
rural).

34ª 80,25

P44. Actividade reivindicativa pola accesibilidade: pasear pola cidade coa 
colaboración de  asociacións de defensa dos dereitos de persoas con 
mobilidade reducida, identificando barreiras e puntos negros.

35ª 78,2

P21. Talleres de formación sobre sensibilización en empoderamento  dirixido 
especialmente a mulleres diagnosticadas con problemas de saúde mental.

36ª 76,22

P33. Rutas biosaudables: deseño dun programa de excursións a paraxes e 
instalacións de interese do entorno comarcal, promoción e publicidade.

37ª 75,97

P16. Clubes de conversa (práctica, introdución e fomento de novos idiomas) 
nos centros socioculturais. 

38ª 71,92

P32. Maior participación e implicación da Concellería de Mocidade como 
principal eixo promotor do emprego xuvenil do concello.

39ª 66

P18. Programa de promoción e facilitación do acceso de actividades 
extraescolares a colectivos con dificultades de inclusión social.

40ª 64,64

P25. Talleres e actividades orientadas á inclusión social: clases de linguas, 
música, cociña, cine mudo, expresión escrita, etc.

41ª 62,7

P23. Intervención socio-educativa no barrio do Viso: teatro do oprimido como 
ferramenta de desenvolvemento comunitario.

42ª 61,95

P45. Dinamización dun espazo de traballo entre asociacións, axentes 
dinamizadores e Concello dirixido a compartir coñecemento sobre a situación 
da cidade. 

43ª 61,56

P17. Programa de actuacións artísticas dirixidas á mocidade en horario de 
apertura dos espazos municipais. 

44ª 53,04

P01. Programa de actividades de xogos e deportes tradicionais nos barrios 
periféricos.

45ª 50,88
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Proposta Pr ior idade Puntuac ión

P46. Local cidadá na Avenida de Barcelona coxestionado polo Concello e 
asemblea xuvenil, restaurado con principios de reciclaxe e sostenibilidade 
medioambiental, dirixido a actividades e lugar de encontro de colectivos e 
cidadanía.

46ª 47,3

P10. Actividades artísticas nos centros socioculturais baseada no exercicio 
físico e expresión corporal dirixido ás mulleres. 

47ª 23,1

P28. Curso sobre licencias e dereitos de autor e propiedade intelectual. 
Promoción da autoedición e autopublicación. 

48ª 21
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Deta l le  dos votos  rec ib idos

Urna 1 Urna 2 Urna 3
Votac ión

elect rónica
Puntuac ión
prov is iona l

 Cr i ter ios
pr ior izac ión

Puntuac ión
f ina l

P01. Programa de actividades de xogos e deportes 
tradicionais nos barrios periféricos.

0 0 3 45 48 6,0% 50,88

P02. Habilitación dun pavillón cuberto con horario de tarde 
para actividades relacionadas co skateboard.

2 19 27 69 117 3,0% 120,51

P03. Cine ao aire libre nos barrios do concello: proxeccións 
de filmes temáticos que fomenten o pensamento crítico e a 
educación en valores e encontros cinéfilos. 

15 29 18 179 241 14,0% 274,74

P04. The Bloque en Bloque Festival. Festival cultural no 
barrio das Fontiñas. Incorpora actividades inclusivas dirixidas 
a todas as idades e e colectivos, e coas entidades e 
colectivos artísticos promocionando novas iniciativas de 
emprego.  

26 11 4 114 155 17,0% 181,35

P05. Programa de lecer inclusivo e descentralizado nos 
barrios: actividades de arte e ocio, teatro social, vídeo e 
fotoforum, cultura musical, ludotecas itinerantes, que 
fomenten o encontro interxeracional.

20 5 31 107 163 15,0% 187,45

P06. Marzal Cultural: actividades e coloquios de promoción 
da lingua galega durante o mes de marzo no Campus Vida.

0 0 10 159 169 14,0% 192,66

P07. Recuperación do programa de lecer nocturno Boas 
Noites desenvolto polo concello e asociacións xuvenís e 
culturais, como alternativa lúdica, construtiva e saudable ao 
lecer de consumo. Variedade de actividades espallada polos 
barrios e rural. 

28 23 32 74 157 10,0% 172,7

P08. Actividade teatrais en galego no Campus Vida. 1 0 9 159 169 9,0% 184,21

P09. I Encontro internacional de fusión da cultura africana, 
xamaicana e galega. 

4 20 7 175 206 12,0% 230,72



Urna 1 Urna 2 Urna 3
Votac ión

elect rónica
Puntuac ión
prov is iona l

 Cr i ter ios
pr ior izac ión

Puntuac ión
f ina l

P10. Actividades artísticas nos centros socioculturais baseada
no exercicio físico e expresión corporal dirixido ás mulleres. 

0 0 0 21 21 10,0% 23,1

P11. Semanas santa da Cumbia. Actividades na rúa: 
procesións, pasarúas, concertos, xogos, educación, 
proxeccións, charlas, dinamización en xeral para o 
coñecemento da cultura cumbera. 

29 13 9 82 133 7,0% 142,31

P12. Encontros musicais regulares para os grupos e músicos 
locais: concertos periódicos, tipo xornadas musicais en 
prazas e espazos da cidade.

15 15 25 103 158 17,0% 184,86

P13. Apertura das instalacións deportivas das escolas nos días
non lectivos para o acceso da cidadanía. 

0 12 6 102 120 5,0% 126

P14. Actividades culturais relacionadas coa historia, 
curiosidades do cine ou a divulgación científica, tecnolóxica 
xeral ou con historia, ou que afecte á comunidade local. 
Charlas ou seminarios con persoas destacables potenciando a 
participación da cidadanía.

10 8 12 72 102 5,0% 107,1

P15. Concertos de orquestras xóvenes nos barrios. 3 22 15 44 84 14,0% 95,76

P16. Clubes de conversa (práctica, introdución e fomento de 
novos idiomas) nos centros socioculturais. 

19 11 0 32 62 16,0% 71,92

P17. Programa de actuacións artísticas dirixidas á mocidade 
en horario de apertura dos espazos municipais. 

0 7 8 37 52 2,0% 53,04

P18. Programa de promoción e facilitación do acceso de 
actividades extraescolares a colectivos con dificultades de 
inclusión social.

9 11 6 38 64 1,0% 64,64

P19. Curso de comunicación en Lingua de Signos. (nivel 
usuario básico A1), baseado no Marco común europeo de 
referencia para as linguas (MCER). Inclúe un módulo de 
sensibilización. 

17 30 17 76 140 12,0% 156,8



Urna 1 Urna 2 Urna 3
Votac ión

elect rónica
Puntuac ión
prov is iona l

 Cr i ter ios
pr ior izac ión

Puntuac ión
f ina l

P20. Violencia de xénero: formación e actividades de 
concienciación e sensibilización co alumnado dos institutos.

14 27 49 169 259 5,0% 271,95

P21. Talleres de formación sobre sensibilización en 
empoderamento  dirixido especialmente a mulleres 
diagnosticadas con problemas de saúde mental.

0 17 1 56 74 3,0% 76,22

P22. Actividade de sensibilización pola igualdade e 
discriminación dirixidas á comunidade educativa: Teatro da 
imaxe.

10 30 7 51 98 1,0% 98,98

P23. Intervención socio-educativa no barrio do Viso: teatro 
do oprimido como ferramenta de desenvolvemento 
comunitario.

0 22 0 37 59 5,0% 61,95

P24. Banco do tempo e deseño dunha aplicación informática.
Potenciar e promover a participación cidadá mediante o 
intercambio de saberes, capacidades e potencialidades 
persoais, creando unha autonomía progresiva na comunidade.

31 19 20 131 201 11,0% 223,11

P25. Talleres e actividades orientadas á inclusión social: 
clases de linguas, música, cociña, cine mudo, expresión 
escrita, etc.

0 0 5 52 57 10,0% 62,7

P26. Encontros interxeracionais entre profesionais: 
transmisión de coñecementos á mocidade por parte das 
persoas xubiladas da cidade con experiencia en  diferentes 
sectores profesionais.

13 24 10 29 76 8,0% 82,08

P27. Implantación, mediante contratos de prácticas e/ou 
formativos así como, obradoiros de emprego con 
remuneración económica, en entidades locais do sistema de 
Garantía Xuvenil para o fomento do emprego xove. 

0 0 0 90 90 5,0% 94,5

P28. Curso sobre licencias e dereitos de autor e propiedade 
intelectual. Promoción da autoedición e autopublicación. 

3 1 0 17 21 0,0% 21

P29. Curso sobre dereitos laborais. 9 13 33 82 137 7,0% 146,59



Urna 1 Urna 2 Urna 3
Votac ión

elect rónica
Puntuac ión
prov is iona l

 Cr i ter ios
pr ior izac ión

Puntuac ión
f ina l

P30. Talleres para a busca de emprego, a través de foros de 
encontro de demandantes e empresas que promovan unha 
relación laboral xusta e ética. 

1 4 8 74 87 3,0% 89,61

P31. Formación, dirixida a mozas e mozos, en habilidades 
para o traballo en equipo e dinamización de actividades de 
grupo.

10 7 24 63 104 0,0% 104

P32. Maior participación e implicación da Concellería de 
Mocidade como principal eixo promotor do emprego xuvenil 
do concello.

1 0 0 65 66 0,0% 66

P33. Rutas biosaudables: deseño dun programa de excursións 
a paraxes e instalacións de interese do entorno comarcal, 
promoción e publicidade.

4 4 0 63 71 7,0% 75,97

P34. Campamento urbano: actividades de posta en valor e 
coñecemento da cidade como espazo para o xogo e a 
aprendizaxe.

10 15 30 73 128 15,0% 147,2

P35. Coñecemento e posta en valor dos rios: charlas, 
exposicións e excursións.

11 35 0 36 82 7,0% 87,74

P36. Programa de actividades de uso dos recursos naturais e 
xornadas de concienciación e impacto sobre uso dos recursos 
e consumo responsable. 

23 4 5 135 167 12,0% 187,04

P37. Ruta polas vías verdes dende Compostela ata San Pedro 
de Busto. Combina o coñecemento do contorno con xogos de 
pistas.

10 28 0 40 78 7,0% 83,46

P38. Coñecendo o rural: deseño de roteiros por diversas vías 
do rural compostelá (camiño de Santiago ou por zonas pretas,
aldeas e lugares do rural).

15 0 13 47 75 7,0% 80,25

P39. Hortas comunitarias e ecolóxicas nos barrios e espazos 
naturais accesibles, cun programa de actividades 
complementarias (obradoiros de horta, educación agrícola e 
agraria, cociña, mercado, etc).

26 24 35 167 252 7,0% 269,64

P40. Taller de cociña vexetariana. Actividade semanal 
desenvolta por profesionais locais da hostalería con espazo 
de aprendizaxe nutricional e de preparación de pratos.

2 9 16 73 100 0,0% 100



Urna 1 Urna 2 Urna 3
Votac ión

elect rónica
Puntuac ión
prov is iona l

 Cr i ter ios
pr ior izac ión

Puntuac ión
f ina l

P41. Campaña de sensibilización contra o maltrato animal e 
promoción da convivencia responsable acendo fincapé na 
infancia.

20 28 20 125 193 2,0% 196,86

P42. “2 minutos en bus” Campaña de promoción do 
transporte público a través de microhistorias audiovisuais 
promocionando o talento local de profesionais e persoa 
aficionadas ao sector artístico. 

26 6 2 125 159 13,0% 179,67

P43. BICINEFIL@S: Ciclo de difusión audiovisual, tendo como 
eixo central a bicicleta (implicacións sociais, fomento de 
novos medios de transporte, deseño de novos espazos nas 
cidades..)

5 44 28 55 132 5,0% 138,6

P44. Actividade reivindicativa pola accesibilidade: pasear 
pola cidade coa colaboración de  asociacións de defensa dos 
dereitos de persoas con mobilidade reducida, identificando 
barreiras e puntos negros.

19 0 5 44 68 15,0% 78,2

P45. Dinamización dun espazo de traballo entre asociacións, 
axentes dinamizadores e Concello dirixido a compartir 
coñecemento sobre a situación da cidade. 

21 7 0 29 57 8,0% 61,56

P46. Local cidadá na Avenida de Barcelona coxestionado polo 
Concello e asemblea xuvenil, restaurado con principios de 
reciclaxe e sostenibilidade medioambiental, dirixido a 
actividades e lugar de encontro de colectivos e cidadanía.

0 12 6 25 43 10,0% 47,3

P47. Tecer as redes de barrio. Fomentar e visibilizar ao 
asociacionismo e a integración social.  Mercados e 
obradoiros. 

0 9 9 82 100 10,0% 110

P48. Programa de acceso a espazos para o traballo de 
asociacións e organizacións (locais). Facilitar espazos de 
reunión, de depósito de materiais, traballo, etc. 

13 35 40 72 160 10,0% 176


