
[ Fins a 250.000€ en inversions ]

RESULTATS DE LA
VOTACIÓ FINAL



 
 

 
 

 

 DADES DE PARTICIPACIÓ  

 

B Propostes vàlides sotmeses a votació: 10 

B Nombre de persones amb dret a vot (empadronats majors de 16 anys): 10.184 

B Nombre de persones que han exercit el seu vot: 645 

B Nombre de vots emesos (cada persona podia emetre fins a un màxim de tres vots): 1.661 

B Percentatge de participació: 6,33% 

B Període de votació establert: del 19 de setembre al 9 d’octubre de 2022 

B Quantitat sotmesa a decisió ciutadana: 250.000€ 
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 RESULTATS DE LA VOTACIÓ  

 

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ COST ESTIMAT VOTS 

 

1. Crear un circuit de carril bici que connecti les zones 

importants del municipi, tant per bicicletes com per 

patinets. 

150.000 € 237 

 

2. Adaptar les voreres del municipi per tal que siguin 

accessibles. 

150.000 € 211 

 

3. Rehabilitació del ‘Centro’. (fase inicial) 

 

150.000 € 202 

 

4. Habilitació de pistes de pàdel al municipi. 

 

150.000 € 197 

 

5. Millorar els ponts d’Empuriabrava. 

 

150.000 € 
 

156 

 

 

6. Posar llums leds als passos de zebra. 

 

150.000 € 151 

 

7. Adequació del carrer on hi ha el Rec del Molí i convertir-lo en un 

passeig cultural.  (Actuació condicionada a la realització de la futura 

variant de la zona dels horts) 

 

150.000 € 136 

 

8. Segregar carrils bici a les zones de més trànsit a Empuriabrava 

mitjançant sistemes modulars reflectants i baranes a les corbes més 

perilloses. (per exemple: c/ Migjorn – c/ de la Rubina) 

 

150.000 € 134 

 

9. Habilitar voreres pels vianants i accessibles per a tothom al carrer 

Muralla, impedint que estacionin els vehicles i afavorint que hi circulin 

a poca velocitat. 

 

150.000 € 121 

 

10. Netejar, restaurar i protegir l’espai de la muralla i Rec del Molí. 

(Inclou tanca i enjardinament) 

70.000 € 116 
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