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 DADES PERSONALS: Edat ________________ NIF _______________________________________________ 

 

PROPOSTES 

 

DESCRIPCIÓ 

 

IMPORT 

 

X 

P28 - CANALS I SISTEMES 

DE RECUPERACIÓ 

D’AIGUA PLUVIAL A 

ALGUNS EDIFICIS 

MUNICIPALS 

Instal·lació de canals i sistemes de recuperació d'aigua pluvial a alguns edificis 

municipals. 

300.000 € 

 

P57 - JARDÍ AQUÀTIC A 

LA COSTA DE MIAMI 

Implantació d'un Jardí Aquàtic a la costa de Miami com a recurs turístic únic a la 

demarcació, que permetria posicionar el municipi com a destinació per excel·lència 

de la pràctica de submarinisme i snorkel a nivell estatal, a partir de la instal·lació de 

biòtops marins que atraurien la fauna i flora marina sense malmetre el fons marí. 

300.000 € 

 

P25 - REHABILITACIÓ DE 

LA PISCINA MUNICIPAL 

DE VIA MARINA 

Rehabilitació de la piscina municipal de Via Marina. 

200.000 € 

 

P49 - CARRIL BICI 

PARAL·LEL A L'AV. 

DIVERSITAT 

Creació d'un carril bici al carrer de Gran Canària, que permeti la mobilitat en bicicleta, 

per un carril paral·lel a l'Av. Diversitat. 200.000 € 

 

P8 - PETIT PARC A COSTA 

ZÈFIR 

Construcció d'un parc a Costa Zèfir amb una zona recreativa per a infants i altres 

elements, al terreny ubicat entre Avinguda Costa Zèfir i Carrer de Nicaragua. 
150.000 € 

 

P9 - REMODELACIÓ DE 

ROTONDES I MITJANES DE 

L'AVINGUDA DIVERSITAT 

Dignificar les rotondes i la mitjana de l’Avinguda Diversitat per millorar-ne la imatge. 

Intentant limitar la vegetació per no haver de fer manteniment de forma recurrent. 150.000 € 

 

P12 - MARQUESINES A 

LES PARADES DE BUS DE 

LES URBANITZACIONS 

Instal·lació de marquesines a diferents parades de bus de les urbanitzacions. 

120.000 € 

 

P58 i 71 - AMPLIACIÓ DE 

LA XARXA DE CÀMERES 

DE VIGILÀNCIA AL 

MUNICIPI 

Instal·lació de càmeres de vigilància a diferents punts del municipi per tal d'ampliar 

els sistemes de vigilància. 
100.000 € 

 

P2 - MÉS BANCS AL 

MUNICIPI 

Instal·lació d'uns 250 bancs a diferents carrers del municipi, perquè la ciutadania trobi 

més zones de descans quan passegi pels carrers. 
100.000 € 

 

Marqueu amb una X, les propostes que considereu més adequades, tenint en compte que com a màxim 

han de sumar 300.000 € 

Les butlletes on la suma de totes les propostes votades excedeixi els 300.000 € quedaran invalidades. 

 

 

 

 

Butlleta 



P36 - PUMP TRACK A 

MONT-ROIG 

Construcció d'un circuit Pump Track a Mont-roig. Un Pump Track, en anglès pista 

bomba, és un circuit creat inicialment per bicicletes BMX, la construcció del qual, amb 

salts i peralts, permet fer voltes al circuit sense pedalar mitjançant una tècnica que 

aprofita la inèrcia del cos bombejant amunt i avall. 

100.000 € 

 

P18 - MILLORAR ENCARA 

MÉS, L'ACCESSIBILITAT A 

LA PLATJA CRISTALL 

Instal·lació d'una rampa d'accés a la platja amb peces de llamborda de 25 metres. 

80.000 € 

 

P46 - PUNT ESPORTIU A 

LA PÈRGOLA DE LA 

PLATJA CRISTALL 

Instal·lació d'un equipament esportiu substituint la font que actualment ocupa l'espai 

adjacent a la pèrgola de la Platja Cristall. Aquest punt esportiu ha de ser un espai de 

referència a la zona, que es podrà utilitzar les 24 h del dia i que permetrà combinar 

l'esport de joves i adults, amb la diversió dels infants, perquè al costat hi ha el parc 

infantil. 

60.000 € 

 

P69 - RACONS VERDS 

PER L'EXPERIMENTACIÓ I 

L'APRENENTATGE AL PATÍ 

DE L'ESCOLA JOAN MIRÓ 

Dotar el pati de l'escola Joan Miró d'espais verds amb més arbres, sorra, rampes, etc. 

que siguin inclusius i que permetin realitzar activitats a l'exterior, més enllà de les 

estones d'esbarjo, a partir d'ambients i estructures de joc on poder desenvolupar 

l'experimentació artística, musical, lectura, treball en grup, etc. en contacte amb la 

natura. 

55.000 € 

 

P70 - ARRANJAMENT DEL 

CAMÍ DE VINYOLS 

Arranjament del camí de Vinyols, des del polígon Fisher fins l'encreuament de la riera 

de Riudecanyes, degut al mal estat del mateix. 
45.000 € 

 

P14 - ELEMENT 

ESCULTÒRIC 

REPRESENTATIU DEL 

MUNICIPI A MIAMI 

Instal·lació d'un element escultòric representatiu del municipi a Miami Platja. 

40.000 € 

 

P44 - PARC D'ESBARJO 

PER A GOSSOS A MONT-

ROIG 

Construcció d'un parc d'esbarjo per a gossos consistent en un espai tancat on els 

gossos puguin passejar de forma lliure i amb total seguretat, amb la instal·lació d'un 

circuit d'agility i una zona de descans. 

40.000 € 

 

P45 - MILLORA DE LA 

BIBLIOTECA MIRAMAR DE 

MIAMI 

Renovació dels equipaments de la Biblioteca Miramar, que contempli la remodelació 

de l'espai infantil transformant-lo en un espai més funcional i lúdic, i creació d'un 

espai informàtic. 

35.000 € 

 

P43 - EL JARDINET DE LA 

FONT 

Eliminar l'estacionament en bateria dels vehicles del carrer de la Font de Mont-roig i 

construir un jardí de forma triangular. 
30.000 € 

 

P10 - CARREGADOR 

ELÈCTRIC AL CARRER 

BADAJOZ DE MIAMI 

Instal·lació d'un carregador semirràpid a la zona educativa i esportiva del carrer de 

Badajoz de Miami Platja. 19.000 € 

 

P50 - JOCS DE 

PSICOMOTRICITAT AL PATI 

DE L'ESCOLA MARCEL·LÍ 

ESQUIUS 

Instal·lació d'elements de joc infantil que permetin treballar la psicomotricitat al patí 

de l'escola Marcel·lí Esquius, afavorint el moviment en l'espai lúdic de l'alumnat. 
15.000 € 

 

P27 - PASSAMANS PER 

FACILITAR L’ACCÉS A LA 

PLATJA 

Instal·lació de passamans amb potes de tipus H desmuntables en un tram de 5 metres 

a la Platja Cristall i a la Cala Misteri. 12.500 € 

 

P6 - MÀQUINES I 

MATERIAL PEL GIMNÀS 

DEL POLIESPORTIU DE 

MIAMI 

Compra de màquines i material esportiu pel gimnàs del Poliesportiu de Miami per 

fomentar l'esport entre la ciutadania i millorar les instal•lacions. 
10.000 € 

 

P65 - ÚNIC SENTIT DE LA 

CIRCULACIÓ A L'AV. 

COSTA DAURADA 

Millorar la mobilitat en els accessos a la Platja Cristall, deixant un únic sentit de 

circulació en la baixada que passa sota el pont de la via. 10.000 € 

 

 

     TOTAL PROPOSTES VOTADES                                            TOTAL PRESSUPOST 



 


