Resultats de la votació ciutadana
tutries.palauplegamans.cat

Fitxa tècnica de la votació
Total vots emesos: 1.068
Nº votants: 259
Cens: 12.568
Índex de participació: 2,06%
Període de votació: 23 de novembre – 09 de desembre
Votants telemàtics: 251
Votants presencials: 8

Propostes finalistes de l’àmbit social

Proposta

Vots

Cost aproximat

Destinar i construir habitatges per a lloguer social: famílies amb necessitats,
estudiants, gent gran, víctimes de violència masclista...

86

100.000 €

Banc d'aliments saludables ben gestionat i supervisat. Habitualment la gent que
demana menjar a Càritas es troba que no pot fer una dieta equilibrada i saludable

71

20.000 €

Teleassistència gratuïta

66

20.000 €

Els nens i nenes tenen poques possibilitats municipals a preus ajustats. Milloraria
les propostes de cursos de formació curts (programació robòtica, TIC, impressió
3D), treballs manuals/art (pintura, gravat, fotografia, escultura...) per a nens,
joves i adults

64

10.000 €

Activació dels camins escolars

56

30.000 €

Ajudes econòmiques a famílies amb persones dependents a càrrec

55

20.000 €

Ajuts per a estudis universitaris

44

25.000 €

Campanya de feminisme i contra l'assetjament escolar

41

30.000 €

Ampliar l'espai i els mitjans per a la formació en l'ús TIC. Disposar d'equips
informàtics lleugers de préstec. Oferir accés a la xarxa a les persones que no
puguin disposar-ne

24

20.000 €

Promoció de menús i plats sense gluten en els locals de restauració del poble per
al col·lectiu celíac local

24

10.000 €

Propostes finalistes de l’àmbit de la sostenibilitat
Proposta

Vots

Cost aproximat

Neteja i manteniment dels boscos, camins i espais naturals del municipi i el seu entorn. Es
podria integrar gent amb dificultats per trobar feina i amb poca preparació (majors de 55
anys, aturats de llarga durada, discapacitats, immigrants...) en aquestes tasques. També
caldria fer campanyes de sensibilització i promoció dels boscos nets

109

120.000 €

Fer un passeig per a vianants amb una vorera ampla, il·luminada i amb bancs a l'Av.
Catalunya, que permeti caminar-hi tranquil·lament sense el perill que ara suposa per als
vianants, i totalment lliure de barreres arquitectòniques. Alhora podríem reduir la velocitat
dels vehicles en aquest tram

71

120.000 €

Neteja de la Riera, mantenint-la lliure de brossa, males herbes i plantes no autòctones a fi
que es pugui convertir en una via per passejar

61

120.000 €

Allargar la Ronda Verda en direcció cap a Caldes

52

120.000 €

Renaturalització de la Ronda Verda: plantació d'arbustos i altra vegetació autòctona, creació
de refugis per a insectes pol·linitzadors, caixes niu per a ocells i ratpenats, murs de pedra
seca per a rèptils i altres elements que incrementin la biodiversitat

43

120.000 €

Subvencions per a plaques solars, compra de bicicletes elèctriques i altres accions
ecològiques

39

120.000 €

Desdoblament i condicionament de la Riera de Caldes-Ronda Verda. Segregar ciclistes i
vianants en carrils ben delimitats i degudament arranjats i senyalitzats

37

120.000 €

Ampliar, donar visibilitat, condicionar i recuperar zones i espais verds del municipi,
promovent-ne el bon ús

34

120.000 €

Tallers infantils a la natura perquè aprenguin a conèixer-la i respectar-la

24

10.000 €

Projecte de valorització dels productes agrícoles de Km 0 que impliqui diferents sectors
(escola, lleure, restaurants...)

21

120.000 €

Instal·lació de panells solars i plaques fotovoltaiques en edificis públics, realitzant inicialment
una auditoria energètica als equipaments públics per a determinar la destinació
pressupostària òptima

20

120.000 €

Pla d'estalvi energètic en els centres educatius (substitució d'aixetes d'aigua, sensors de
llum...) en el marc del projecte Euronet 50/50

18

120.000 €

Construir un cremador de biomassa per tal de generar l'aigua calenta del Pavelló Maria Víctor
i altres equipaments municipals. És un sistema de generació verda i de menor cost

8

120.000 €

