Proposta guanyadora
Pressupostos
Participatius 2022

Instal·lació
càmeres
vigilància

Ajuntament de montesquiu

Resultats
Persones participants

122

Vots presencials

157

Vots App

181
338

Vots vàlids

Propostes més votades

1. Instal·lar càmeres de vigilància
13.9%

2. Instal·lació descalcificador
10.7%

11. Resta de propostes
40.5%

3. Eliminació barreres arquitectòniques
6.2%

4. Rehabilitació zona esportiva Font d'en Nando
5%

10. Instal·lació skatepark
3.3%

8. Adequació acústiva pavelló
3.6%

5. Posar semàfors a la carretera
4.7%
6. Millores pati Escola El Rocal
4.4%

Resultats votació

Nombre
de vots

Reforma de l'escenari de la Sala d'Actes

10

Millora de les instal·lacions del Cementiri municipal

7

Adequació acústica del Pavelló Municipal per poder realitzar actes musicals i
festius

12

Adaptar la porta d'entrada a la piscina per persones amb diversitat funcional

7

Col·locar plaques solars per tenir aigua calenta als vestuaris de la piscina

6

Millores al pati de l'escola El Rocal amb la compra d'una construcció de fusta per
jugar-hi els nens i nenes

15

Instal·lació d'un Skatepark

11

Creació d'una àrea d'aparcament d'autocaravanes

4

Compra de mobiliari urbà, enllumenat, vegetació i altres elements, afectats per
actes vandàlics

8

Instal·lar càmeres de vigilància per evitar incivisme i delinqüència

47

Solucionar el problema de les "caques" de gos amb la creació d'una base de dades
de l'ADN de tots els animals censats, per posteriorment analitzar les caques dels
gossos que no es recullen

9

Millorar la pavimentació dels carrers i les voreres

8

Millora del Passeig del Ter entre la Plaça de la República i la Font d'en Nando

6

Col·locar plafons informatius d'activitats i altres a diferents punts del municipi

1

Posar un banc sota la marquesina de "Ca la Maca"

5

Instal·lar enllumenat al nou Passeig del Ter

5

Instal·lació d'un Pipican, papereres i il·luminació a la zona del cementiri i del carrer
Muntanya

4

Rehabilitació de la vorera del Camí Ral

3

Resultats votació

Nombre
de vots

Treure els arbustos de la vorera de davant la Pèrgola

3

Posar semàfors a la carretera per reduir la velocitat de trànsit i assegurar el pas
dels vianants

16

Eliminació de barreres arquitectòniques per facilitar la mobilitat de les persones
amb cadires de rodes

21

Posar bandes elevades al paviment del Passeig del Ter per evitar que els cotxes
agafin velocitat

4

Rehabilitació de la zona esportiva de la Font d'en Nando amb la instal·lació d'una
pista poliesportiva tancada

17

Adequació de l'espai de la font d'en Nando amb la compra de nou mobiliari

5

Millorar l'accés al riu des de la font del Nando, fent-lo més planer i accessible

4

Invertir en la compra de desfibril·ladors

4

Instal·lar un sistema de cloració salina per a les piscines municipals

14

Instal·lació de descalcificadors per reduir la calç de l'aigua de consum

36

Compra d'un fons d'instruments municipals pels usuaris de l'escola de música

2

Compra de nova maquinària per la brigada municipal

2

Adquisició d'un carro per a la llar d'infants per a transportar 6 infants

7

Instal·lació de bombetes de baix consum a l'enllumenat públic

10

Instal·lació de fanals fotovoltaics

4

Equipar amb energies renovables l'escola

6

Constituir una "Comunitat energètica" de plaques fotovoltaiques

12

Habilitar una estació de càrrega de cotxes elèctrics

3

