J XIFRES DE PARTICIPACIÓ

Propostes vàlides sotmeses a votació

19

Vots emesos de suport a les propostes

761

Nombre de persones amb dret a vot (cens)

7.032

Nombre de persones que han exercit el seu vot

237

Percentatge de participació

3,4%

Període de votació establert

25/06 al
08/07

Quantitat sotmesa a decisió ciutadana

100.000€

J RESULTATS DE LA VOTACIÓ

Barris

Vots

Instal·lar una vorera o camí de vianants des de l’entrada d’El Maset fins a la carretera
de Sant Sadurní. 40.000 €

61

Millora dels camins de vianants a La Beguda Alta i plantació d’arbres per
caminar sota l’ombra a l’estiu. 21.082 €

87

Asfaltar la baixada dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Can Parellada
(av. Beguda i Josep Maria Valls). 40.000 €

26

Enjardinar i habilitar un aparcament al descampat ubicat a la zona de la carretera
(Punt Taronja). 10.000 €

63

J RESULTATS DE LA VOTACIÓ

Nucli urbà

Vots

Adquisició de dos drons que permetin el control dels accessos i camins boscosos
de Masquefa. 7.000 € (2 drons, llicència i alta operador aeri)

11

Millora dels pipi-cans distribuïts pel poble, fent-los més grans, amb porta i
paperera. 3.812 €

18

Dotar tots els serveis d’homes i dones dels espais de pública concurrència de la
vila de canviadors de bolquers. 2.500 € (10 unitats 250€/unitat)

14

Col·locar pèrgoles i arbrat gran als jardins i parcs infantils de Masquefa. Les
zones a actuar serien els parcs de la Caputxeta (CTC), parc del Patufet (Escola
Bressol), Parc de les Fonts i pista de darrera del CAP. 3.342 €

72

Habilitació d’un recobriment de goma al terra dels tobogans i equipaments al parc
de les tirolines, al parc pròxim a la Llar d’Infants La Baldufa, al parc de la Font de la
Malesa, i al parc de la Plaça Pla de l’Estany. 12.064 €

28

Col·locar un Parkour Park. 24.200 €

46

Millorar i ampliar el Casal Jove. 25.000 €

21

Invertir en la compra de gots reutilitzables per cedir a les entitats quan organitzin
empalmades, festes, trobades, etc. 2.500 € (compra de 5.000 gots i una màquina per
rentar-los)

12

Instal·lar dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics públics i gratuïts. 10.300 €

33

Canvis a l’Escola Font del Roure per millorar els espais i la qualitat de
l’aprenentatge. Disposar de recursos econòmics per poder desplegar les
inversions derivades del procés participatiu del centre. 25.000 €

103

Renovació de les noves tecnologies de les escoles públiques. 15.000 €

72

Habilitar un rocòdrom similar al ’’Ingravita’ d’Igualada. 15.000 €

30

Crear o habilitar espais on els grups de música locals puguin assajar. 10.000 €

20

Arreglar el sòl i adequar-lo a les necessitats per a la pràctica del tennis de taula
(sòl Stag Flex) ja que l’actual és de ciment i es fa molt pesat per als entrenaments
i partits. 7.250 € (300m2)

30

Dotar Ràdio Masquefa del material necessari per tal de poder enregistrar vídeos
de qualitat dels esdeveniments del municipi, fer directes a les xarxes socials i web,
etc. 6.000 €

14

