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Ja es coneixen les propostes

guanyadores dels pressupostos
participatius
19 octubre 2021
Altafulla ha finalitzat la fase de votacions definitives als
projectes dels pressupostos participatius amb un total de
468 veïns i veïnes que han decidit en quines propostes
invertir 50.000 euros dels comptes municipals. Dels 27
projectes a triar, la ciutadania n’ha seleccionat 8, que el
govern municipal es compromet a tirar endavant abans que acabi
l’any.

Foto: Departament de Comunicació de l’Ajuntament d’Altafulla.
En aquest sentit, 111 persones han votat de manera presencial
en les urnes que es van disposar el passat cap de setmana al
carrer Marquès de Tamarit i a Botigues de Mar, i 357 ho van
fer per l’aplicació.
Les vuit propostes que han rebut més vots corresponen en

l’àmbit de la millora de la via pública, els parcs i jardins,
i cal destacar que el repartiment decidit per la ciutadania
s’ha produït de manera força equitativa en relació als vots
rebuts.
Pel que fa a la selecció dels projectes votats per la
ciutadania, l’objectiu ha estat el d’esgotar al màxim
l’assignació de la partida (50.000 €). Per aquesta raó, en els
casos que un projecte hagi obtingut més suports però el seu
pressupost superés els diners disponibles un cop seleccionats
els més votats, ha quedat seleccionat el projecte següent amb
més vots que sí s’ajustés a l’import, i que ha permès que
entressin els projectes ‘Lleure saludable pel jovent!’ i el
‘Projecte ‘Traiem les aules a l’exterior’.
1.

Reduir ressalts a l’avinguda Marquès de Tamarit

Un dels trets característics del nostre poble són els 17
ressalts de Marquès de Tamarit. Es proposa reduir l’alçada
d’aquests ressalts sobretot a les sortides de les rotondes:
4000 € – 210 vots
2.

Millorem l’accessibilitat de la platja

Les entrades de la platja no estan del tot adaptades per a
persones amb mobilitat reduïda. Fem una actuació per millorarne l’accessibilitat: 5000 € – 175 vots
3.

Millores en l’enllumenat

Millorar l’enllumenat del carrer Pont de Mar, entre l’estació
i la Via Augusta, per una major visibilitat i seguretat
ciutadana: 5000 € – 170 vots
4.

Posem bancs al Parc de Voramar

Posar uns 4 bancs més entre les palmeres mirant a mar al Parc
de Voramar. Les vistes són genials! 1500 € – 158 vots
5.

Jardins amb plantes, arbustos i arbres autòctons

Proposem que a cada zona pública, a cada sòl municipal, en la
mesura del possible, hi hagués zona enjardinada, donant
preferència a plantes, arbustos i arbres autòctons. Deixant de
plantar arbres, plantes i altres arbustos invasors: 7000 € –
129 vots
6.

Impuls energia solar

Fer un estudi per saber quantes cases estarien disposades a
comprar plaques solars a Altafulla, per la creació de futures
comunitats energètiques: 15000 € – 122 vots
7.

Lleure saludable pel jovent!

Creació d’un Esplai de lleure a Altafulla per a infants de 6 a
11 anys i joves de 12 a 17 anys. Un esplai es constitueix com
o a través d’una entitat sense afany de lucre, amb l’objectiu
de crear un espai de lleure educatiu o educació́ no formal, per
a facilitar eines i recursos pel creixement saludable tant
físic com psicològic, a infants i joves de 6 a 17 anys. Amb un
projecte educatiu de centre, amb els objectius definits: 8900
€ – 115 vots
8.

Projecte ‘Traiem les aules a l’exterior’

Ampliar el mobiliari del pati de la llar d’infants Francesc
Blanch introduint-hi un seguit de peces d’exterior segures
destinades a millorar l’espai d’aquesta zona de joc: 3.000 € –
114 vots
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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No et perdis tota l’actualitat d’altafulles.cat a les xarxes
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
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