Els Pressupostos Participatius de Torrefarrera per
aquest 2018 entren en la fase de votació popular
Amb aquest formulari, tota la població de 16 anys o més empadronada a
Torrefarrera podrà votar fins a un màxim de 3 propostes, aquelles que
considerin més prioritàries i importants per al futur de Torrefarrera, d’entre les 21
seleccionades per la Comissió Tècnica.

Quan es pot votar?

Com es pot votar?

Presencialment del 24 al 28 de
setembre

De dues maneres:

Telemàticament del 22 al 30
de setembre

Qui pot votar?
Tota la població de 16 anys o més
empadronada a Torrefarrera.
X

NÚM.

1. Presencialment, del 24 al 28 de setembre, anant a
les oficines municipals de 9 a les 15 h i presentant
el DNI.
2. Telemàticament, del 22 al 30 de setembre,
mitjançant l’enllaç a la web de l’Ajuntament, enllaç
enviat per correu electrònic o des de l’adreça
directa http://torrefarrera.happyopinion.com

PROPOSTA

COST APROX.

1

Millora de l'accessibilitat en carrers estrets, mitjançant l'arrencada d'arbres i
reposició de la vorera, als carrers Ramon Llull, Rafael Casanovas, Pere El Gran,
Ramon Montaner, Jaume I, passatge Fermí Palau, Mossèn Cinto Verdaguer i
passatge del Parc, i mitjançant col·locació de paviments drenants a l'avinguda
Lleida.

42.000

2

Pavimentació i recollida d'aigües a l'aparcament situat a la plaça de l'Amistat.

26.000

3

Construcció de 50 metres de marquesina al pàrquing de les piscines.

55.000

6

Instal·lació de 3 punts de recàrrega semi ràpida, per a dos vehicles cada estació,
al consultori mèdic, al pavelló municipal i al Parc Empresarial.

33.000

8

Millora del camí antic de Rosselló, des de la plaça del Poble Sec fins a la
urbanització Raconada.

55.000

Més propostes al darrere

X

NÚM.

PROPOSTA

COST APROX.

10

Col·locació de 6 fonts en diferents ubicacions del municipi. Plaça al carrer
Mossèn Cinto Verdaguer, solar av. Europa davant l'Institut, entrada al Polígon
Industrial i a la zona del mercat. Substitució de la font situada al final de la rambla
Sant Jordi i la de la cantonada d'avinguda Catalunya amb la carretera N-230.

13

Construcció d'un parc de jocs infantils a la part sud del carrer Mossèn Cinto
Verdaguer.

55.000

15

Instal·lació de petits jocs aquàtics a les piscines.

11.000

20

Construcció d'un skate parc a l'avinguda Europa, cantonada amb carrer Corts
Catalanes.

31.500

23

Construcció de dos passos de vianants de ressalt a l'avinguda del Convent.

13.900

24

Implantació de dos càmeres de seguretat a les entrades del municipi. Aquesta
proposta resta condicionada a l'aprovació del corresponent expedient per part
del Departament d'Interior.

5.500

28

Instal·lació de jocs infantils multi joc a la plaça del Poble sec i parc del passatge
del Parc.

39.500

29

Arranjament de la plaça de la Fusta.

55.000

31

Instal·lació d’un parc d'aparells gimnàstics, street workout, a l'avinguda Europa,
cantonada amb carrer Corts Catalanes.

19.000

35

Millora del carrer que surt del carrer Fermí Palau fins a la plaça del Poble sec,
mitjançant capa asfàltica de 5 cm.

12.500

36

Implantació d'un carril bici a la cantonada de l'avinguda Europa amb el carrer
Corts Catalanes

34.000

42

Ampliació de la zona de gespa a les piscines municipals i instal·lació de petits
jocs aquàtics.

53.000

43

Instal·lació de dos coixins berlinesos a l'alçada del número 124 de l'avinguda
Lleida.

3.400

48

Construcció de circuit Pumtrack de 1.200 m2 en terra, a la cantonada de
l'avinguda Europa amb el carrer Corts Catalanes.

17.500

49

Implantació de sistema de cloració salí a les piscines municipals

44.500

54

Renovació dels panells informatius de l'Alzinar i col·locació d'aparcament per a
bicis.

8.000

4.200

