BUTLLETA DE VOTACIÓ

BUTLLETA DE VOTACIÓ

Pressupostos participatius 2018

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 de cada grup:
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GRUP 1: Proposta ciutadania
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Fer nous aparcaments a la zona del pavelló i/o hipercentre
Casal jove
Millorar la il·luminació del poble
Millora del camí de la Pedrera
Asfaltat de carrers en mal estat
Renovació plaques carrer d’en Sitjar
Millora de la seguretat del parc infantil a la plaça molí de
n'Amengual.
Arreglar el Parc de n´Hereveta
Crear barres de ferro al cap de cantó d’Hipercentre
Senyalitzar rutes a foravila i editar fulletons per a
excursionistes/corredors/ ciclistes.
Màquina de reciclatge d’envasos amb incentius.
Posar més miralls caps de cantó
GRUP 2: Proposta entitats
TV PORRERES: Estudi portàtil de televisió per emetre en directe
CONSELL D’INFANTS: Casal de joves
CONSELL D’INFANTS: Millorar el parc de n’Hereveta
ASSEMBLEA POPULAR: Reforma del Quarter vell
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