
RESULTATS DE LA VOTACIÓ DE LES PROPOSTES ALS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

1. Crear un parc inclusiu per a infants amb discapacitat:  578 vots

2. Creació de vies escolars segures:  547 vots

3. Restauració dels elements festius de la cultura popular: 409 vots

4. Territori vertical. Creació d’un rocòdrom: 407 vots

5. Dotar de WIFI gratuïta diferents equipaments municipals: 378 vots

6. Creació d’un Centre d’Interpretació de la Flora i la Fauna:  371 vots

7. Instal·lar fonts d’aigua al passeig de l’antiga N II: 355 vots

8. Col·locar pantalles informatives al carrer i en equipaments municipals:  335 vots

9. Remodelació de la zona de jocs infantils del parc de Can Cases: 314 vots

10. Instal·lació de caixes i nius per a ocells salvatges i refugis per a ratpenats: 288 vots

11. Estudi per a la millora del sistema de gestió de les zones verdes i l’arbrat urbà:  279 
vots

12.Dotar el Centre de Serveis a les Entitats d’equips de so i materials per a les 
associacions:  247 vots

13.Augmentar el nombre de bancs al Camí Fondo i el Torrent de Llops:  226 vots

14.Renovació del parc de la Font de la Mina:  216 vots

15.Estudi per a l’adequació acústica de l’Auditori Joan Cererols:  201 vots

16.Reforçar les papereres del Parc d’Europa i el seu entorn:  175 vots

17. Insonorització de l’escala de l’Escola Municipal de Música: 174 vots

18.Estudi per  l’adequació acústica del Museu Vicenç Ros: 169 vots

19.Rehabilitació del parc infantil de la plaça Santa Anna:162 vots

20.Rehabilitació del Memorial Vicenç Ros: 144 vots

21.Renovació dels jocs infantils del parc Joan Miró: 112 vots
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Vots emesos: 1.417 vots

Cens d’electors:  22.895 persones 
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