23

Marcar camins
escolars

24

6.000€
Els camins escolars són itineraris
que faciliten les anades i tornades,
segures i autònomes, dels nens i
nenes que van a escola.

Passos
elevats al
Passeig de
Circumval·lació

6.900€
Eliminar els bamps que hi ha a
l’alçada de l’Escola Sant Jordi i posar-hi passos elevats.

25

1

Tancar el camp
de futbol petit

2.700€

1.700€

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Tancar el recinte del camp de futbol
petit a l’alçada del C/ Alcalde Serra
per tal de protegir les façanes dels
edificis veïns i
evitar el risc
d’accidents
de la mainada
que hi juga.

Canviar tendals
correders de la
Quitxalla

Canviar les lones dels quatre tendals correders que hi ha al pati.

www.navas.cat

@ participacio@navas.cat

pressupostosparticipatiusnavas

26

Arranjar la
Plaça de la Font

www.

21.850€

Arranjament
de la Plaça de la Font
www.
del Barri de Cal Miquel. Millora del
paviment, col·locació de bancs, extracció d’arbres i reparació de les
www.
voreres.

27

Dotar el Casal
Sant Genís d’un
equip de so fix

4.900€
Amb l’objectiu de facilitar la possibilitat de fer-hi actes, es proposa dotar-lo d’un equip de so fix
amb les característiques tècniques
adients pel local.

28

2

Pavimentar el
Carrer del Mig
d’El Mujal

12.800€

Canvi de la
il·luminació de
Palà de Torroella
a LED

3

15.100€

Pavimentar el C/ del Mig d’El Mujal,
el qual actualment és de terra i s’hi
acumulen sots.

40.000€

4

Equip de so a
l’auditori de
l’Escola
de Música

1.200€

Adequació de l’enllumenat urbà de
Palà de Torroella i del barri de la
Rata a la normativa actual, tant pel
que fa al cosum com a la contaminació lumínica.

Adequació mínima o urbanització completa del tram del Passeig
Circumval·lació amb la Carretera de
Gaià.

Instal·lació d’un equip de so que es
compondrà de dos altaveus amplificats, una taula de so i microfonia
amb l’objectiu de millorar la qualitat
de so de la sala.

5

6

7

www.sadurni.net

www.

Urbanització
del tram del Pg.
Circumval·lació
amb la Carretera
de Gaià

retalleu per la línia

Butlleta
de
votació
Butlleta
de
votació

Ompliu els quadres amb el número de la proposta que desitgeu.
Podeu destinar els 5 vots que teniu a la mateixa proposta, o podeu repartir-los.

Canviar les
cadires de la Sala
d’Actes de la
Biblioteca

6.400€
Substituir les cadires de la Sala
d’Actes per unes amb reposabraços
i encoixinades per tal que siguin
més còmodes.

Ompliu els quadres amb el número de la proposta que desitgeu.
Podeu destinar els 5 vots que teniu a la mateixa proposta, o podeu repartir-los.

Esterilitzar els
gats de carrer

5.000€
Agafar el gats mascles en gàbies,
esterilitzar-los, marcar-los i tornarlos a deixar anar.

Ambientació
de patis i cantina
a l’IE Sant Jordi

6.000€
Mitjançant les assemblees d’alumnes,
es vol que els alumnes reflexionin
i valorin el que és millor per l’hora
del lleure, que es pot vehicular cap
a l’ambientació de patis i la creació
d’una cantina.

8

Rehabilitació
del mur de
Castelladral

2.000€

9

Netejar les parets
de pintades

5.000€

Rehabilitació i manteniment del mur
situat a l’entrada de la plaça de Castelladral. Obres amb pedra vista.

Netejar les parets de pintades i grafits per tal de millorar l’estètica de
Navàs i no donar imatge de deixadesa.

11

12

Arreglar el
paviment del
C/ de la Pau

Paviment
alçat al
C/ Vicenç Vidal

Arreglar el paviment del lateral est
del C/ de la Pau, en el tram que va
de la Plaça de l’Església fins el C/
Barcelona.

Construir trams de paviment alçat
al llarg del carrer per tal de fer més
lenta la circulació del trànsit.

14

15

15.000€
Canviar les fustes de la passarel·la
per un material que aguanti millor
les inclemències del temps i sigui
antilliscant.

Millora de
l’acústica
del Pavelló

17

1.800€
Col·locar un nou gronxador al Parc de
l’Estació i revisar l’estat dels actuals.

13

14.600€

3.100€

Fustes de la
passarel·la
de l’Estació

10

Gronxadors
al Parc de
l’Estació

Unificar la
imatge
corporativa
de la brigada

2.500€
Paquet de mesures per unificar la
imatge corporativa dels mitjans de
la brigada i millorar-ne la seguretat.

16

Construir
voreres al Pg.
Circumval·lació
nord

40.000€
Construcció de les voreres del Pg.
de Circumval·lació des de la intersecció de la Cra. de Berga fins el C/
Pau Duarri.

20

Instaurar un
concurs de
relats breus

2.500€
Instaurar a nivell
de Països
Catalans, i
dotar de premis,
un concurs anual
literari de relats
breus.

Vestits nous
pel Jordi i la
Montserrat

4.200€

3.400€

Instal·lar altaveus a la zona de grades del pavelló, així com el corresponent amplificador i microfonia
per tal de millorar-ne l’acústica.

En motiu del 50è aniversari dels gegants pubills, el Jordi i la Montserrat, confecció d’uns nous vestits
respectant el disseny dels actuals.

18

Distància de les
butaques al
Casal St. Genís

19

4.000€

Instaurar un
concurs de
fotografia

2.500€

Modificar la distància entre files de
les butaques del Casal Sant Genís
per tal que assegut s’hi càpiga bé.

Instaurar a nivell
de Països
Catalans, i
dotar de premis,
un concurs anual
de fotografia.

21

22

Parc infantil
al Barri de la
Residència

7.200€
Col·locar un parc infantil a la zona
d’esbarjo i pista de bàsquet del Barri
de la Residència.

Llibre «Silencis
en democràcia»

11.000€
Recull de decisions i anècdotes de
com ha funcionat l’Ajuntament i la
política municipal des de la instauració de la democràcia fins a
l’època actual.

Sessió informativa

Com heu de votar?

Divendres, 8 de gener
a les 8 del vespre
Sala d’actes de la biblioteca

A l’envers hi trobareu dues butlletes, a
cada butlleta de votació hi ha 5 quadres, els heu d’omplir amb el número
de la proposta que desitgeu. Podeu
destinar els 5 vots que teniu a la mateixa proposta, o podeu repartir-los.
Només s’acceptarà una butlleta per
persona.

Període de votació
De l’11 al 18 de gener

On heu de votar?
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

A l’urna que hi haurà instal·lada a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(Ajuntament)

