Marca amb una X les TRES propostes
que pensis que són millors per a Roda
de Berà: 1 de l’àmbit general
(propostes que reverteixen en
tota la ciutadania) i 2 de barris
diferents (1 per cada barri).
Les butlletes que tinguin
marcades menys o més de
tres propostes es
consideraran nul·les.

NUCLI URBÀ
L'AIRE LLIURE

EDUCATIU INFANTIL
Creació d’un circuit d’educació
viària infantil per a bicicletes i
patinets.
Àmbit general
Terreny al costat del PIJ

PROPOSTES
D’ÀMBIT
GENERAL

14. GIMNÀS A

7. CIRCUIT

40.000€

Instal·lació
d’elements
per
practicar gimnàstica a l’aire lliure.
Nucli urbà

11. CANVI

LLUMINÀRIES
Canvi dels fanals del carrer
Santa Magdalena i adjacents.

Av. Fèlix Martorell
16.000 €

18. PARC DE

SALUT
Creació d’un nou equipament
per a la gent gran.
Nucli urbà
C. Lisboa
22.000 €
S'inclou adequar el terreny
amb rebaix i murs de
contenció

Nucli urbà
C. Santa Magdalena

4. ASFALTAR CAMÍ

1. MILLORES

APARCAMENT ZONA
ESPORTIVA NOU RODA
Il·luminació de l’aparcament
municipal de la zona esportiva
Nou Roda.
Àmbit general

DE CAL LLORENÇ
Asfaltat d’un nou tram del camí
de cal Llorenç fins arribar a la
zona d’horts.
Àmbit general
Camí de cal Llorenç, per
sota de les vies de l'AVE.
75.000€
Longitud 700 metres

25.000 €

8. RETOLACIÓ DE

CARRERS I
LOCALITZADORS
Millora de la retolació dels
carrers de tot el poble i
increment
de
determinats
localitzadors
d’equipaments
municipals.

Tot el poble

6.000 €

18.000 €

Tres columnes de 8 metres
amb projectors LED

APARCAMENT
C. DE L'AVENAR
Asfaltat de l’actual aparcament
de sorra del consultori mèdic.
Àmbit general

Àmbit general
A l’aparcament de la plaça
del mercat
17.000 €

C. de l'Avenar
50.000 €

9. PANTALLA

INFORMARTIVA
DIGITAL
Instal·lació d’una pantalla digital
per oferir informació actualitzada
sobre esdeveniments i notícies
municipals.

DEL CAMÍ DEL PUJOL
DE LA MORELLA
Arranjament de l’accés al Pujol
de la Morella des de l’avinguda
de la Manxa i restitució de les
escales que donen accés al
mirador.
Àmbit general
Av. De la Manxa amb
camí accés mirador
35.000 €

Àmbit genereal
Totes les rutes
1.200 €
A manca de poder
quantificar el nombre de
rètols necessaris, s'ha
efectuat una valoració en
funció d'un rati per
kilòmetre (un rètol / km.)

40.000 €
Arranjament del paviment
en les cruïlles dels carrers
Montjuïc i Valls.
Aproximadament 200 m2

Àmbit general

Nucli urbà
Pl. Dr. Pujol
12.000 €

16. TANCA PARC

INFANTIL
Instal·lació d’una tanca al parc
infantil del carrer Lisboa per
incrementar la seguretat i evitar
que hi puguin accedir els
gossos.

20. BANCS NUCLI

URBÀ
Instal·lació de 20 bancs de
descans en diferents carrers
del nucli urbà.

Av. Sant Jordi

8.000 €

20.000 €

C. Lisboa

Es preveu la instal·lació
de 20 bancs en total

13. NOVA

ZONA VERDA
Habilitació del solar de l’avinguda
de l’Avenc com a nova zona
verda
amb
enjardinament,
creació d’un parc infantil i
adequació de l’espai.
Nucli urbà

10. SALA DEL

CASINO MUNICIPAL
Instal·lació d’un nou sistema
d’unió de les cadires de la sala
del teatre del Casino Municipal
més còmode i estable.
Àmbit general
Casino Municipal
5.000 €

Terreny al costat del PIJ
50.000 €
Àmbit d'afectació del 50%
de l'espai existent, amb
enjardinament, parc
infantil amb paviment de
cautxú i la resta amb
sauló o similar

6.000 €

17. REMODELACIÓ

DE LA PL. DE LES
PALMERES
Arranjament i remodelació de la
plaça de les Palmeres amb una
reforma completa de l’espai.
Nucli urbà
Pl. Palmeres
40.000 €
Reforma completa de
l’espai

LES TORRES

21. MILLORA DE

L’ÀREA INFANTIL
DE LES TORRES
Instal·lació de proteccions de
cautxú a la zona infantil de
gronxadors del barri de les
Torres.
Les Torres
C. Breda
5.000 €

ROTONDES
Millora i il·luminació de les tres
rotondes del barri de la Martorella.
Martorella

Marysol

Rotondes Martorella

Av. Catalunya - C. Estel

Zona esportiva
Marysol/carrer Joan Miró
21.000€

12.500 €

25.000 €

31. BANC

CORREGUT AL
PASSEIG MARÍTIM DE
COSTA DAURADA
Construcció d’un banc corregut
al passeig marítim que serviria
de separació entre la platja i el
passeig.
Costa Daurada
Passeig Marítim Costa
Daurada
20.000 €

EIXAMPLE

Banc corregut de formigó
armat vist amb
cobre-murs de formigó
prefabricat. Longitud
aproximada 250 metres

29. PARC DE

23. GRADERIA PISTA

ESPORTIVA MARYSOL
Construcció d’una graderia a la
nova pista esportiva de
Marysol. Les grades estaran
ubicades entre la pista i la
caseta de l’associació de veïns.

26. RENOVACIÓ
PARC INFANTIL

Renovació dels jocs
i equipament del parc infantil
de la zona de l’Eixample.
Eixample

Avga. Catalunya amb
carrer sinia. Noves pistes
esportives de Marysol
21.000 €
Es tractaria de construir
unes grades de formigó
armat, similars a les de la
Pedrera de l'Elias

Cantonada C. Ignasi
Iglésies amb C. Àngel
Guimerà

SALUT
Instal·lació
d’elements
de
gimnàstica perquè la gent gran
pugui
practicar
activitats
saludables a l’aire lliure.

EL FRANCASET

La Martorella
Zona verda C. Salvador
Dalí davant del cementeri
Municipal
30.000 €

32. ÀREA

D’ENTRENAMENT
Creació d’un àrea d’street
workout per practicar esport al
carrer.

15.000 €

BERÀ MAR

El Francaset

30. BANCS

C. SALVADOR DALÍ
Instal·lació de 6 bancs al carrer
Salvador Dalí.

Nucli urbà
Zona urbana

28.ARRANJAMENT

Marysol

Marysol

Nucli urbà

6. SENYALITZACIÓ

3. ADEQUACIÓ

Es trauran els contenidors
del lloc actual i
s'emplaçaran alineats amb
el C. Berà, adequant les
dues zones

PL. DR. PUJOL
Increment de la il·luminació a la
plaça Doctor Pujol.

C. Montjuïc

Un opi digital dos cares
amb software inclós.

RUTES VERDES
Millora de la senyalització de les
rutes saludables, incrementant
el nombre de rètols i pintades de
seguiment.

5.000 €
C. MONTJUÏC
Arranjament del paviment del
carrer Montjuic.

LOCAL SOCIAL
Ampliació de la sala de
reunions de l’actual local social
de l’associació de veïns de
Marysol.

ZONA ESPORTIVA
MARYSOL
Construcció d’una graderia a
la zona esportiva de Marysol
entre els carrers Joan Miró i
Estel, dotant l’espai amb un
escenari per celebrar activitats
culturals i festives.

19. ENLLUMENAT

Nucli urbà

5. RECÀRREGA

2. ASFALTAR

C. Berà, al costat de les
escombraries

12. ARRANJAMENT

22. AMPLIACIÓ

15. ADEQUACIÓ

JARDINERIA CARRER
BERÀ
Millora de la jardineria i de la
rocalla del carrer Berà.

COSTA
DAURADA

25. ANFITEATRE

Annex a l'actual
d'aproximadament 25 m2

Nucli urbà

Àmbit general

Av. Arc de Berà

PER A VEHICLES
ELÈCTRICS
Instal·lació de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics.

Canvi global a tots els
carrers de la zona amb
llums vuitcentistes per led

LA MARTORELLA

MARYSOL

PROPOSTES
DE BARRI

24. PROTECCIÓ

ESCOCELLS
ARBRES
Instal·lació
d’elements
de
protecció als escocells dels
arbres.

La Martorella

27. MILLORA

PASSEIG AV. SOL
Arranjament del passeig per a
vianants de l’avinguda del Sol i
enjardinament.

Marysol

Berà Mar

Carrer Enric Borràs

Av. Sol

4.000 €

60.000 €

Posar adoquins als
escocells

Franja central d’1’20m
d’amplada enjardinada

C. Salvador Dalí
3.000 €
Compra i instal·lació de 6
bancs prismàtics de
formigó més adequats a
l'entorn.

www.rodadebera.cat
ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Via pública

Medi ambient

Ciutadania

Enllumenat

Parcs i jardins

Esports

Cultura

Carrer Mercè Rodoreda.
Parc Francaset.
18.000 €

tota

(1per cada barri).
la ciutadania) i 2 de barris diferents
general (propostes que reverteixen en
Un total de 3 propostes: 1 de l’àmbit

Què s’ha de votar?
disponible al web www.tudecideixesrdb.cat
Online: a través de la butlleta online

www.tudecideixesrdb.cat

HO
TENS
MOLT
FÀCIL,
PARTICIPA
ON-LINE
Pressupostos Participatius

Tu decideixes

com avança Roda de Berà!

que hi haurà al mercat setmanal els dies 18 i 25 d’octubre.
Major Petita, el dia 14 d’octubre; o a la carpa
l’Ajuntament; a la paella popular de la Festa
butlleta, amb el teu DNI o NIE, a
Presencial: presentant aquesta

Com es pot votar?
Del 12 al 28 d’octubre.

Quan es pot votar?
empadronats a Roda de Berà
Majors de 16 anys

www.rodadebera.cat

Pressupostos Participatius

OCTUBRE

DEL 12 AL 28
D’OCTUBRE

JULIOL-SETEMBRE

JUNY-JULIOL

14 DE JUNY

DEL 21 DE MAIG
AL 3 DE JUNY

23 D’ABRIL

com avança Roda de Berà!

Tu decideixes

Qui pot votar?
Un cop realitzat l’escrutini,
es realitzarà una
sessió informativa
sobre els resultats
de les votacions,
així com sobre la
participació en el
procés.

Retorn a la ciutadania

Les propostes finals se seleccionaran
en base als vots obtinguts i al límit
econòmic
establert,
l’1%
del
pressupost del 2019.

a) una butlleta física, a través de les urnes que
s’instal·laran i amb la presentació del DNI o NIE.
b) Una butlleta online, a través del web
www.tudecideixesrdb.cat

El procés de votació es pot realitzar mitjançant dos
canals:

Cada persona ha de votar un total de tres propostes, dos
referents a barris diferents i una referent a l’àmbit general
del municipi. Es consideraran nul·les aquelles butlletes
que tinguin menys o més de tres propostes marcades.

A través de les butlletes de participació, en paper i online.
Podeu participar totes les persones empadronades a
Roda de Berà, majors de 16 anys.

Votació

partida; i 14 són propostes repetides.
L’informe íntegre amb la llista de propostes es pot
consultar al web www.tudecideixesrdb.cat

www.rodadebera.cat

www.tudecideixesrdb.cat
#tudecideixesrdb
Ajuntament de Roda de Berà

@ajrodadebera

com avança Roda de Berà!

Pressupostos Participatius

Tu decideixes
DEL 12 AL 28
D’OCTUBRE

Edició 1. Pressupost 2019

PARTICIPATIVA

BUTLLETA

Tu decideixes
com avança Roda de Berà!

Pressupostos Participatius

Durant el primer semestre de 2018 l’equip de Govern va
posar en marxa els primers Pressupostos Participatius de
Roda de Berà. A l’edició 0 els rodencs i rodenques vau
poder decidir d’entre les 12 propostes presentades per les
entitats veïnals en quins projectes es destinen 120.000
euros del pressupost general de 2018.
El procés participatiu va continuar al juny i al juliol, amb
l’inici de l’edició 1 i la presentació de les vostres
propostes. Perquè vosaltres decidiu com avança Roda de
Berà.

Edició 1. Pressupost 2019.
El procés es va engegar durant el segon semestre
d’aquest any, tot i que s’aplicarà al pressupost de 2019.
Presentació de propostes
Del 15 de juny al 31 de juliol es van presentar 115
propostes perquè fossin incorporades al procés. Les
aportacions van arribar a través de dues vies:
1. Propostes de millora per al vostre barri: mitjançant les
sessions organitzades per cada associació de veïns.
2. Propostes globals de millora: a títol individual es podien
presentar dues propostes per persona, mitjançant els
formularis en paper i online. Van poder participar totes les
persones majors de 16 anys, estiguessin empadronades o no.
Valoració de les propostes
Una comissió tècnica municipal va ser l’encarregada de
validar les propostes d’acord amb els criteris marcats.
D’entre totes les presentades han estat vàlides un total
de 32 (les podeu trobar en aquesta butlleta). Quant a la
resta, 65 no compleixen amb els criteris per tant no són
vàlides; 4 són propostes previstes a realitzar per l’equip
de Govern i ja incloses als pressupostos amb una altra

