PRESSUPOST PARTICIPATIU

ARA DECIDEIXES TU!
Projectes finalistes que es sotmeten a votació popular

www.arbocencopina.cat

Títol de l’actuació

propostes fins a 6.000€

Construcció d’una pista
de futbol sala a l’aire
lliure en un espai públic

Cost estimat

6.000€

Descripció
Localització de l’espai
i realització d’una
intervenció per tal
d’adequar-lo a la
nova activitat. Es
col·locaran porteries
i xarxes de protecció.
Instal·lació d’entre 8
i 12 noves papereres
en diferents punts
del municipi.

Col·locació de
papereres

3.000€

Arranjament de les
parets de Can Rossell
(Casa de Cultura)

6.000€

Restauració dels
murs que presenten
afectacions
provocades per
humitats.

Creació de tres pistes
adaptades de petanca al
pati de la Llar de Jubilats

1.500€

Localització de l’espai
en concret i habilitació
de tres pistes de 12 x
3 metres cadascuna.

Instal·lació de tres
bancs al carrer Rafael
Casanova

1.000€

Instal·lació de tres
bancs en el xamfrà
del carrer Rafael
Casanova amb
Doctor Vives Mañé.

Col·locació d’un gual
reductor al carrer Rei
Pere I

2.500 €

Col·locació de guals
reductors de velocitat
seguint els criteris del
Pla de Mobilitat vigent.

Instal·lació d’un tendal
al pati exterior de
l’Escola Bressol

2.500 €

Col·locació d’un
tendal similar a
l’existent actualment
a l’equipament per tal
quedi cobert el pati
en la seva totalitat.

Compra de noves
cadires per a l’Escola de
Puntaires

600 €

Adquisició de nou
mobiliari per a
l’Escola de Puntaires,
concretament cadires.

Títol de l’actuació

propostes de 6.000€ a 18.000€

Millora dels serveis
i equipaments de la
Biblioteca

Arranjament de voreres

Millora de la Plaça de
la Badalota

Millora del Parc de
Santa Llúcia

Cost estimat

Descripció

9.000 €

Compra de nous
ordinadors i una
màquina dispensadora
d’aigua. Instal·lació de
noves taules d’estudi,
canviadors per a nadons
als lavabos adaptats
i d’un desfibril·lador
Automàtic Extern
(DEA). Ampliació del
fons bibliogràfic.

18.000 €

Reparació de l’asfaltat
i de les voreres dels
carrers Priorat,
Victor Mallol i les
avingudes Sant Jordi,
Tarragona i Barcelona.
Substitució de l’actual
tipologia d’arbrat.

18.000 €

Consolidació de les
restes arqueològiques
que estan a la vista;
com ara, la muralla de
l’Arboç. Substitució del
mur del pati del Centre
per una tanca que
permeti la visualització
del campanar i
l’església per la banda
de la Badalota.

18.000 €

Sembrar gespa nova,
col·locar elements
que impedeixin que
aquesta es pugui
trepitjar, podar i cuidar
els arbres i instal·lar
un sistema de reg.

Títol de l’actuació

propostes de 6.000€ a 18.000€

Millores al CEIP Sant Julià

Col·locació de reixes al
Parc de Santa Llúcia

Millora de l’entorn als
voltants de
l’estació RENFE

Arranjament del
cementiri

Cost estimat

Descripció

18.000 €

Reparació del pati
interior millorant
el paviment i el
drenatge. Modificació
de la porta d’accés.
Millorar les condicions
d’emergència de
l’equipament.

18.000 €

Instal·lar reixes de
30 centímetres als
límits d’herba del
Parc amb l’objectiu
de cuidar l’entorn.

18.000 €

Millores en l’enllumenat
dels accessos a
l’estació i millora de
l’accessibilitat.

18.000 €

Millora i restauració
dels paraments i les
cobertes dels blocs de
nínxols municipals.

Eliminar les barreres
arquitectòniques de
voreres i passos de
vianants

18.000 €

Supressió de les barreres
arquitectòniques a
voreres i passos de
vianants a tot el municipi.

Crear zones de jocs
infantils

18.000 €

Habilitació d’una nova
zona infantil al municipi.

