PAPERETA DE VOTACIÓ - PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE SANTA
EUGÈNIA 2022
DNI o NIE, CIF………………….............................Data de naixement……......................
Es poden votar un màxim de 3 propostes. Aquesta votació és ponderada. La primera proposta
tendrà 3 punts, la segona 2 i la tercera i 1 punt1:
Títol i descripció de la proposta

Pressupost

1 MILLORAR ENLLUMENAT DEL POBLE
Millorar l'enllumenat del C/Josep, C/ Balaguer i la resta de carrers fins a
esgotar el pressupost. Les faroles actuals fan poca claror.
2 AMPLIACIÓ HORÀRIA DEL CASAL DE JOVES
L'horari actual es canviaria durant un any pel següent: 8 mesos de
funcionament, dijous, divendres, dissabtes i diumenges. 3,5 hores diàries, de
18.00 h. a 21,30 h. Més les visites, sortides, activitats en diferents horaris
(diumenges matí i dissabtes matí, sobretot).
3 MILLORA INSTAL·LACIONS ESCOLETA
Substitució del paviment continu, ja que presenta un desgast evident i
moltes juntes.
4 MILLORES A L’ENTORN DE SES ALQUERIES
Pintat de places per aparcar vehicles, una vegada fet un estudi d’aquestes.
D'altra banda, la instal·lació d'un radar pedagògic solar com a element
dissuasiu per reduir la velocitat de circulació dels vehicles.
5 MILLORES AL CAMINET DE SES ALQUERIES I AL CAMÍ DEL CEMENTIRI FINS
AL LLOGARET
Efectuar al caminet de Ses Alqueries una delimitació clara, marcant fites
i delimitant clarament el seu traçat. Es marcarà una zona de passeig per
vianants a continuació del caminet de Ses Alqueries (sortida creu d’en Bet)
fins al poliesportiu, marcada i pintada. A més, la proposta inclou el repintat
del tram entre el cementeri i Ses Alqueries.
6 ZONA DE DESCANS AL REVOLT DEL POU DE NA PEROTA
Pavimentació en llosa de pedra al camí a l’altura del Pou de na Perota amb
un muret de pedra per descansar i plantació d'arbres per ombra.
7 PASSAMANS DE TRONC DE FUSTA AL CAMÍ DE LES OLLERIES
Instal·lar uns passamans de fusta al Camí de les Olleries entre el tram de Sa
Creueta i la Cova de Lourdes.
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D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal BOE num.298,
de 14 dedesembre), les dades facilitades en aquest formulari s'incorporen en fitxers propietat de l’Ajuntament de Santa Eugènia i
només seran utilitzatspel procés de pressupostos participatius 2022 de l’Ajuntament de Santa Eugènia. En cas de no voler rebre més
informació comunicar-ho almateix ajuntament, Plaça Bernat de Santa Eugènia 7, Santa Eugènia
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No és obligatori votar 3 propostes

