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Edició 0. Pressupost 2018.

L’Ajuntament porta dos anys recollint les propostes de les 
associacions de veïns i és important incloure-les en 
aquesta primera edició. Els ciutadans decidireu amb els 
vostres vots quines de les propostes ja elaborades 
s’executaran, i servirà per conèixer com es pot participar i 
aprendre a fer les vostres propostes de cara a la propera 
edició.
Partida: 120.000€. 

          Presentació i aprenentatge

Sessió informativa perquè conegueu tots els detalls del 
procés participatiu i les propostes que podreu votar, 
incloses en aquest tríptic. 

          Votació 

S’obrirà un període de votacions perquè pugueu escollir 
els projectes que creieu més importants i necessaris pel 
municipi. 

          Resultats 

S’organitzarà una sessió on es desvetllaran les propostes 
guanyadores que s’inclouran al pressupost de 2018, i 
coneixereu com podreu continuar participant en el procés 
de 2019. 
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Creació d’una zona d’esbarjo per 
a gossos d’uns 1.000 metres 
quadrats, on les mascotes puguin 
córrer, jugar i relacionar-se entre 
elles. L’àrea estarà envoltada per 
una tanca metàl·lica i hi haurà 
bancs, papereres on dipositar els 
excrements, jocs i una font 
perquè els animals puguin beure 
aigua. 

1. ZONA ESBARJO 
GOSSOS
CAMÍ DEL VENDRELL -
C. OSSA MAJOR

UBICACIÓ: BERÀ-MAR
COST: 25.000€

Remodelació de la vorera per 
a vianants amb un 
recreixement en el seu tram de 
màxim pendent per aconseguir 
anivellar el pas i evitar que hi 
hagi pendent tant de baixada 
com de pujada. S’instal·larà  
una barana ornamental per 
protegir el pas dels vianants.2. VORERA AIXECADA I 

BARANA ORNAMENTAL 
SOTA PONT N-340 UBICACIÓ: MASROIG

COST: 40.000€

Arranjament de la zona, amb 
una extensió de més de 
43.000 metres quadrats, per 
convertir-la en una via verda 
amb l’adequació del camí i la 
instal·lació de bancs i 
papereres i el plantat d’arbrat 
autòcton.   

3. ZONA VERDA 
C. ROSA SENSAT

UBICACIÓ: EL FRANCASET
COST: 30.000€

Construcció d’un magatzem 
per guardar el material de les 
actuacions que se celebren a 
l’espai i millora de la 
il·luminació actual de la 
graderia amb quatre nous 
fanals de led.

4. LLUMINÀRIA I 
AMPLIACIÓ DEL MAGATZEM 
DE LA PEDRERA DE L’ELIES UBICACIÓ: EIXAMPLE

COST: 19.000€

Construcció d’una graderia a la 
nova pista esportiva de Marysol. 
Permetrà que el públic assistent 
a les diverses activitats 
esportives que s’organitzen 
tingui un espai en el qual seure 
més còmodament. Les grades 
estaran ubicades entre la pista i 
la caseta de l’associació de 
veïns. 5. GRADERIA PISTA 

ESPORTIVA
UBICACIÓ: MARYSOL

COST: 21.000€

Instal·lació de fanals per 
il·luminar l’interior de la zona 
d’esbarjo i d’una tanca 
metàl·lica, per complementar 
la tanca vegetal actual, per 
evitar que els animals puguin 
sortir de l’àrea.

6. IL·LUMINACIÓ I TANCA 
PER A GOSSOS  
C. PONFERRADA UBICACIÓ: BERÀ

COST: 25.000€

Creació d’una zona d’esbarjo 
per a gossos d’uns 1.000 
metres quadrats, on les 
mascotes puguin córrer, jugar i 
relacionar-se entre elles. 
L’àrea estarà envoltada per 
una tanca metàl·lica i hi haurà 
bancs, papereres on dipositar 
els excrements, jocs i una font 
perquè els animals puguin 
beure aigua.   

7. ZONA ESBARJO 
GOSSOS
C. ROSA SENSAT

UBICACIÓ: EL FRANCASET
COST: 25.000€

Dotació de subministrament 
elèctric amb la instal·lació 
d’enllumenat amb vuit nous 
fanals. Remodelació d’un 
espai existent per dotar-lo de 
lavabos públics i crear un petit 
magatzem. 

8. IL·LUMINACIÓ 
CEMENTIRI
MUNICIPAL UBICACIÓ: LA MARTORELLA

COST:  25.000€

Actuació de remodelació 
d’ambdues rotondes amb 
el rebaix i la retirada de 
l’estat actual, el tractament 
i la instal·lació d’una malla 
geotèxtil, la instal·lació de 
pedres decoratives i la 
plantació de plantes 
aromàtiques. 9. EMBELLIMENT 

ROTONDES
PL. INDIRA GANDHI - 
PL.TERESA DE CALCUTA

UBICACIÓ: EL FRANCASET
COST: 20.000€

Substitució de les 
lluminàries actuals per 
nous fanals més eficients i 
de menor contaminació 
lumínica. 

10. CANVI 
D’IL·LUMINACIÓ
DIFERENTS CARRERS UBICACIÓ: NUCLI URBÀ

COST: 25.000€

Ampliació de la sala de 
reunions de l’actual local 
social de l’associació de 
veïns de Marysol per 
cobrir les necessitats 
d’espai de l’entitat.

11. AMPLIACIÓ LOCAL 
SOCIAL VEÏNS

UBICACIÓ: MARYSOL
COST: 22.000€

Pavimentació de la vorera, 
amb una extensió 
aproximada de 400 metres 
quadrats, per facilitar el 
trànsit de vianants i de 
persones amb mobilitat 
reduïda. 

12. VORERA
C. GUINEU - REINA FABIOLA

UBICACIÓ: COSTA DAURADA
COST:  30.000€

PROPOSTES


