PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS
2019
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATS
2020-2021
PRESSUPOSTOS PARTICIPATS 2021

VOTA LES PROPOSTES QUE TROBIS
MÉS NECESSÀRIES
més informació a:

participa.palamos.cat

EN POTS MARCAR 3 COM A MÀXIM
1. Adequar l’àmbit del parc de l’arbreda. Treure la tanca del carrer Jacint Verdaguer i
fer una grada. Habilitar un lavabo públic. Repensar la zona de jocs infantils.
Pressupost aproximat: 100.000€

2. Millorar el paviment del camí que va des de la fàbrica Nichirin fins el terme de
Vall-llobrega. Reparar el mobiliari de les dues zones de lleure de l’entorn.
Pressupost aproximat: 90.000€

3. Adequació de la plaça Sarquella per a nous possibles usos. Arranjar el terra,
connexions elèctriques, espais d’ombra i mobiliari com taules i bancs.
Pressupost aproximat: 90.000€

4. Millora de les quatre places situades al carrer Martí Montaner Coris i al carrer Vincke.
Pressupost aproximat: 80.000€

5. Implantació d’elements esportius i de joc als espais públics de Palamós. Pista de

patinatge, cistelles de bàsquet, porteries de futbol...Un espai a tenir en compte seria
el que hi ha davant la nau de 50 metres.
Pressupost aproximat: 80.000€

6. Adequació del parc urbà Molí de Vent per al passeig i el contacte amb la natura.
Pressupost aproximat: 50.000€

7. Millora i /o creació de parcs infantils. Proposta de l’espai que hi ha al costat del
camp de futbol.

Pressupost aproximat: 50.000€

S’executaran les propostes més votades fins a exhaurir el pressupost. Si hi ha un romanent
es decidirà si la següent proposta es pot executar parcialment i si no és possible es deixarà el
romanent per a la propera edició de pressupostos participats.
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les persones empadronades a Palamós que hagin complert els 16 anys
abans delempadronades
dia 1 de març de
2005 que hagin complert els 16 anys
Totes les persones
a Palamós
abans del dia 1 de març de 2005

QUAN ES POT VOTAR
QUAN ESDesPOT
VOTAR
del dia
20 d’agost fins el dia 5 de setembre de 2021.
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Observacions sobre el procés participatiu:
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Sexe

Si vols estar informat dels resultats d’aquest procés posa el teu correu electròn
Si vols estar informat dels resultats d’aquest procés posa el teu correu electrònic:

Les dades personals aportades seran incloses en un fitxer informàtic en possessió de l’Ajuntament de Palamós, que té
finalitat contenir les dades personals necessàries per a la utilització únicament pel que es demanen. En relació a aque
Les dades personals
aportades
seranmoment
inclosespodreu
en un exercir
fitxer informàtic
possessió
l’Ajuntament
de Palamós,
que té
dades,
en qualsevol
els vostresen
drets
d’accés,de
rectificació,
cancel·lació
i oposició
enper
els temes estab
finalitat contenir pels
les dades
per a la 15/1999,
utilitzaciódeúnicament
pel quedeesprotecció
demanen.
relació
a aquestes
articlespersonals
6 i 15 a 17necessàries
de la Llei orgànica
13 de desembre,
deEn
dades
de caràcter
personal, adreç
dades, en qualsevol
moment
podreu
exercir
els
vostres
drets
d’accés,
rectificació,
cancel·lació
i
oposició
en
els
temes
establerts
vos a l’Alcaldia (c/ Major núm. 56), com a responsable del tractament.
pels articles 6 i 15 a 17 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, adreçantvos a l’Alcaldia (c/ Major núm. 56), com a responsable del tractament.
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