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Vine a votar!
Ajuntament de Navarcles



Cost aproximat
250.000 euros
200.000 euros
170.000 euros
150.000 euros
150.000 euros
120.000 euros
80.000 euros
70.000 euros
65.000 euros
60.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
42.000 euros
40.000 euros
40.000 euros
40.000 euros

Poden votar totes les persones empadronades a Navarcles de més de 16 anys

1.- Cobrir la pista vermella del pavelló
2.- Construir una font interactiva d’aigua
3.- Fer pisos de lloguer per a joves (2 pisos)
4.- Posar nous elements als parcs infantils i distribuir-los per franges d’edat
5.- Fer un menjador a l’Escola Vermella
6.- Fer que els edificis municipals consumeixin energies netes
7.- Fer un nou vestuari al camp de futbol
8.- Ampliar l’oferta a la pista d’atletisme (rocòdrom, pista vòlei platja, parc...)
9.- Acabar el pati de l’Escola Vermella
10.- Fer una nova aula per a l’Escola Tinet
11.- Servei de Centre de Dia per a Gent Gran (activitats dirigides per professionals)
12.- Fer un bar per al camp de futbol i el pavelló
13.- Treure barreres arquitectòniques i protegir el mur interior del camp de futbol
14.- Contractació d’un agent cívic (control de neteja, excrements, aparcaments...)
15.- Fer lavabos a la Planota, als parcs i a la pista d’skate
16.- Fer nous lavabos a l’Escola Vermella

BLOC 1

Cada persona podrà votar:
1 proposta del primer bloc (projectes amb un cost igual o superior a 40.000 euros)
3 propostes del segon bloc (projectes amb un cost inferior a 40.000 euros)



BLOC 2
17.- Comprar un vehicle elèctric per a serveis municipals
18.- Millorar els senders, fonts i camins de ribera (neteja, senyalització...)
19.- Millorar els elements esportius del parc del Llac
20.- Fer un accés per a persones amb mobilitat reduïda al local del Coro
21.- Fer una programació estable de teatre professional
22.- Fer una diagnosi dels pisos buits i crear una borsa de lloguer
23.- Posar Wi-Fi gratuït a les places i als edificis municipals
24.- Crear un centre de reutilització i intercanvi
25.- Elaborar un Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal (POUM)
26.- Ajudes per a la rehabilitació d’habitatges per a la gent gran
27.- Crear una àrea d’oci i interacció per a gossos (amb pipicà)
28.- Augmentar el pressupost de Festa Major
29.- Servei de bus diumenges al matí i una ruta més àmplia pel municipi
30.- Fer un estudi per millorar i unificar l’enllumenat municipal
31.- Material de recollida d’animals perduts (separador vehicle i sostre gàbies)
32.- Fer projectes d’acompanyament per a gent gran
33.- Fer tallers de formació d’ocupació per a joves
34.- Posar dispensadors de productes d’higiene femenina
35.- Fer un banc de recursos per a gent gran (cadires de rodes, llits, grues...)
36.- Posar pantalles informatives (Ajuntament, CAP, Creueta...)
37.- Crear Ràdio Navarcles (emissió per Internet)
38.- Fer cursos de DEA per a entrenadors esportius

Cost aproximat
35.000 euros
30.000 euros
20.000 euros
20.000 euros
20.000 euros
16.500 euros
15.000 euros
15.000 euros
15.000 euros
12.000 euros
10.500 euros  
10.000 euros
10.000 euros 
5.000 euros
3.000 euros
3.000 euros
2.500 euros
2.000 euros
2.000 euros
1.500 euros
1.000 euros

700 euros



Hem fet tres assemblees participatives per recollir propostes, les hem validat des del punt de 
vista tècnic i econòmic, les hem valorat indicant quin cost comportaria a l’Ajuntament tirar-les 
endavant i les hem passat al Consell de la Ciutadania (format per navarclins i navarclines que 

van venir a les assemblees) perquè tot el procés fos participat

I ara, arriba el període de votació
Vine i vota els projectes que pensis que cal incloure al Pressupost Municipal del 2020

A l’Ajuntament (*fins al 20/12 a les 14h)

matins: de dilluns a divendres de 9h a 14h
tarda: dimarts de 16h a 18.30h

A la Biblioteca (*fins al 21/12 a les 14h)

matins: dijous i dissabte de 10h a 14h
tardes: de dilluns a divendres de 15.30h a 20.30h

De manera telemàtica 
participa.navarcles.cat

(*fins al 21/12 a les 19h)

Fira Tió - 21 de desembre
Parada al carrer per votar

(*fins a les 19h)

Del 16 al 21 de desembre

*Consulta les propostes ampliades i els projectes descartats a navarcles.cat


