votació popular final

QUÈ VOTEM?
La Regidoria de Participació Ciutadana sotmet a votació i decisió popular un total de
20 actuacions sorgides de les propostes realitzades pels veïns i veïnes i que han estat
validades pels serveis tècnics de l'Ajuntament.
Cada ciutadà pot escollir fins a un màxim de tres propostes.

QUAN PUC VOTAR?
Del 19 de març al 6 d’abril (ambdós inclosos) a través de:

E El web tutriescastello.cat
E Els següents punts de votació telemàtica:
s OMAC de l’Ajuntament
s Biblioteca municipal
s Oficina de Turisme de Castelló

s Centre Emprèn
s OMAC d’Empuriabrava
s Casal Cívic (horari de tarda)

QUI POT VOTAR?
Totes les persones empadronades majors de 16 anys.
En el moment de la votació cal identificar-se amb el DNI o NIE.

s Espai Jove
“El Centro”

LES 20 PROPOSTES FINALISTES
1. Instal·lar 5 fonts per beure aigua a les següents zones verdes d’Empuriabrava: Alberes Cial,
Pení, Trabuc (2) i Pla de Roses.

9.000€

2. Col·locar miralls (de suport visual per activitats de dansa, gimnàstica, etc... a
l’equipament del Casal Cívic.

4.000€

3. Impulsar un tram de carril bici dins el terme municipal.

20.000€

4. Arranjar el camp de futbol del barri El Temple de Castelló.

15.000€

5. Instal·lar 10 bancs al camí de sorra (camí de la Muga) entre Castelló i Empuriabrava.

10.000€

6. Col·locar 3 fonts públiques per beure aigua a les zones verdes de Castelló d’El Temple i
El Cau, i a la zona de La Llotja.

5.400€

7. Habilitar aparcaments per a bicicletes als patis de les escoles.

4.000€

8. Refer els tancaments de l’equipament de la Sala Polivalent.

85.000€

9. Col·locar un cartell al paller d’en Malino que indiqui “Mirador sobre el Rec del Molí”.

3.800€

10. Instal·lar seients a la plaça dels Homes.

1.500€

11. Instal·lar una tirolina al passeig de les Oques.

15.000€

12. Habilitar un parc infantil a la zona del Trabuc.

24.000€

13. Instal·lar un porxo a l’escola El Bruel.

15.200€

14. Col·locar 5 bancs per a seure en el tram comprès entre la Residència Toribi Duran i el
centre del poble.

3.000€

15. Posar en valor la Roureda existent al Puigmal E-1.

15.000€

16. Fer accessibles totes les voreres del carrer Rentador.

7.200€

17. Adequar el parc del Trabuc fent-hi una zona de pícnic i un parc infantil.

40.000€

18. Habilitar tots els vestuaris necessaris de la Sala Polivalent.

80.000€

19. Construir un skatepark a Empuriabrava.

35.000€

20. Instal·lar una font per beure aigua a la pista d’skate de Castelló d’Empúries.

3.000€

Exerceix el teu vot a tutriescastello.cat

