
BUTLLETA DE VOTACIÓ 

Pressupostos participatius 2018 

Enumera de l’1 al 2 (sent 1 de més preferència i 2 de menys) les dues propostes 

que més et convencin: 
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Proposta 

1 Reforma del pati de CEIP Escola Nova 

2 Millorar els parcs infantils i les zones de joc: reforma de la Placeta 

Almoina-Mago  i de la Plaça d’en Mora 

3 Dotar d’un tendal el parc infantil situat a la dreta de n’Hereveta  

4 Habilitar una zona de n'Hereveta pels infants de 0-11 anys 

5 Habilitar l'esplanada situada en el camí de son Fonellar, entre la 

fàbrica abandonada i l'edifici Nº9 

6 Habilitar més papereres de pipi-cans en el centre i en el camí de Son 

Fonellar i el pont. 

7 Millorar la mobilitat i accessibilitat de la gent pels carrers. Eliminar 

barreres arquitectòniques. Adaptar el conjunt de voravies de les 

rondes. 

8 Millora de la senyalització horitzontal i vertical dels carrers del 

municipi 

9 Asfaltar carrers que siguin necessaris i millorar-ne la il·luminació 

10 Arreglar i fer net voravies dels camins rurals 

11 Inversió amb energies renovables a les instal·lacions del Camp 

municipal d'esports de ses Forques 

12 Sembrar més arbres i plantes, més zones verdes 

13 Reforma del Quarter Vell (primera fase): adequar l'edifici 

(restauració i eliminació de barreres arquitectòniques) 
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