Pressupostos participatius 2019
Butlleta de votació (dipositeu el vostre vot entre l'11 i el 28 de febrer)
QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’ESCALA I QUÈ DECIDIM?

Els Pressupostos Participatius de l’Escala 201 9 són un procés d’aprofundiment democràtic a
través del qual els veïns i les veïnes podeu decidir de manera directa en què invertir una part
del pressupost municipal.
Els ciutadans i ciutadanes de l’Escala podeu decidir el destí de 400.000€ de la partida
d’inversions del pressupost municipal del 201 9.

QUI HA FET LES PROPOSTES QUE ARA VOTEM?

Tots els escalencs i escalenques heu tingut l’oportunitat de proposar les idees i projectes en
matèria d’inversions que heu cregut més convenients pel poble.
Les propostes rebudes es van analitzar tècnicament. Posteriorment els ciutadans, en una
jornada participativa, van triar els 1 6 projectes que ara posem a votació.

QUI POT VOTAR I QUINES DADES NECESSITO PER FER-HO?

Totes les persones de 1 6 i més anys que s’hagin empadronat a l’Escala abans del dia 1 de
novembre de 201 8. Només necessiteu el número de DNI (8 dígits+lletra) o, en el cas de no
tenir-ne, la targeta de residència (X, Y o Z +7 dígits+lletra) o el passaport (si no teniu DNI o NIE
caldrà posar el número de passaport tal i com es va entrar en el registre d’empadronament de
l’Ajuntament). També haureu d’indicar la vostra data de naixement.
COM I QUANTES PROPOSTES PUC VOTAR?

Podeu votar de dues maneres:
• A través del lloc web participacio.lescala.cat
• Mitjançant aquesta butlleta (veure revers), dipositant-la als punts habilitats per votar:
o Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de l'Escala
o Biblioteca Municipal
o Oficina de Turisme (plaça de les Escoles)
Podeu votar un màxim de 4 propostes de les 1 6 que han passat a la fase final.
Les 4 propostes més votades es duran a terme segur, i després la resta de propostes amb major
nombre de vots, sempre i quan la suma total no excedeixi els 400.000€.

PUC VOTAR MÉS D’UNA VEGADA?

No. Totes les persones amb dret a vot només podran votar una sola vegada. Si voteu online i també
dipositeu una butlleta física a les urnes habilitades per votar presencialment, únicament valdrà el vot fet
a traves d’Internet. Si dipositeu més d’una butlleta física a les urnes només es comptarà el vot de la
primera que sigui comptabilitzada (sempre i quant no s'hagi votat abans a través d'Internet). Si voleu
votar dues vegades a través d’Internet el sistema no us deixarà.
Més informació al web participacio.lescala.cat

*D’acord el que estableix l’Article 1 3 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem que les seves dades seran incorporades a un tractament responsabilitat de l'Ajuntament de
l’Escala per gestionar el procés de votació dels pressupostos participatius. Les seves dades seran tractades fins que es doni de baixa de les notificacions relacionades amb aquest procés o
altres vinculats a participació ciutadana. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit
dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça:
Ajuntament de l’Escala, C/ Pintor Joan Massanet nº 34, 1 71 30L’Escala (Girona).

Amb el suport de:

Pressupostos participatius 2019
Propostes a votar (pots votar un màxim de 4 propostes)
DNI (num+lletra):__________________________Data Naixement (dia/mes/any)________

1 . Adequació del carrer de l'Armallada. Acció de millora pel que fa a les senyalitzacions, pintura i millora de voreres.

Es tracta de fer més segura la circulació de vehicles i l’ús per part dels vianants. Cost: 1 00.000 euros
2. Clarificar usos per a vianants i ciclistes. Instal·lació de senyals que clarifiquin els usos per a vianants i ciclistes al
Passeig Marítim, a la ronda del Pedró i a l’accés a Empúries. La senyalització s’ubicarà a les voreres i haurà de servir
per incrementar la seguretat dels vianants. 4 senyals previstes i repintat del passeig d'Empúries. Cost: 1 0.000 euros
3. Ampliació places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. Incrementar el nombre de places
d’aparcament per a persones amb discapacitat a zones properes a les platges. 4 places. Cost: 1 .000 euros
4. MIllora de la senyalització viària. Millora de la senyalització viària que indica com arribar als principals atractius
turístics de l’Escala (Alfolí, Empúries, Museu de l’Anxova, les Planasses, etc). La senyalització seria clara i marcaria
itineraris per arribar als diferents destins des de diferents zones del municipi. 1 2 senyals. Cost: 7.500 euros
5. Recorregut alternatiu al carrer de Gràcia per a bicicletes . Instal·lació de senyalització visible al Carrer de Gràcia
per a recorregut alternatiu de bicicletes. La mesura pretén eliminar la perillositat actual provocada pel pas de bicicletes
al Carrer de Gràcia (que circulen en sentit contrari). El recorregut alternatiu derivaria als ciclistes al Carrer Empúries
(menys transitat i amb direcció correcta). 2 senyals i pintat a terra. Cost: 6.000 euros
6. Millora senyalització de punts d'interès des de l'aparcament de Can Parals . Instal·lació de senyalització a Can
Parals, adreçada a vianants i amb informació sobre els principals punts d’interès turístic de l’Escala. Cost: 1 .600 euros
7. Passarel·la a la Platja . Col·locació d’una passarel·la a la Platja que permeti l’accés a l’aigua a persones amb
mobilitat reduïda. Cost: 8.700 euros
8. Socialitzar la pineda dels Tres Pins . Equipar la zona verda de la pineda amb jocs infantils, bancs i altre mobiliari
per promoure que la ciutadania aprofiti l’espai i convertit-lo en un punt de trobada i esbarjo. Cost: 35.000 euros
9. Enjardinament plaça Víctor Català. Millora la imatge de la Plaça Víctor Català a través de la col·locació de plantes
de durada continuada (romaní, lavanda, etc). Cost: 4.500 euros
1 0. Restauració de la plaça Víctor Català. Promoure un projecte de restauració de la plaça mitjançant diverses
intervencions: restaurar les baranes, reforçar columnes i el sostre de la pèrgola, millorar vorera de davant de la
Biblioteca, impedir accés de furgonetes a les voreres, enjardinar els voltants de la plaça, etc. Cost: 75.000 euros.
11 . MIllora c/ Mallols. En el marc del desenvolupament de la segona fase de l’itinerari segur de Riells de Dalt al CEIP
l’Esculapi (la primera fase va de la zona escolar fins al barri Rosa Lau) millorar la circulació de vianants i/o ciclistes. Val
a dir que per a desenvolupar la inversió caldria estudiar la solució més òptima en funció de les particularitats de l’espai
i de la limitació pressupostària marcada pels Pressupostos Participatius. Cost: 1 00.000 euros
1 2. Voreres Riells de Dalt. Projecte de millora de voreres a Riells de Dalt Residencial donat que existeixen zones on
estan deteriorades o on no hi ha voreres, la qual cosa no permet el pas òptim ni garanteixen la seguretat dels vianants.
Es proposa una acció de millora provisonal o d’urgència. Segons el proposant les voreres més deteriorades són: les
de l'Avinguda Mallols, carrer Estepa Negra. Carrer de l'Om. Carrer Roure. Carrer Oliveres númeres 1 -3-5-7-1 0-1 2-1 41 6. L’actuació es duria a terme en aquells carrers dels proposats que els serveis tècnics considerin més prioritaris, fins
a esgotar els 1 00.000€ de topall.per proposta. Cost: 1 00.000 euros.
1 3. Grades retràctils a la Sala Polivalent. Instal·lació de grades retràctils que millorin la comoditat del públic i que es
puguin desplegar quan s’hi organitzin actes (teatre, concerts,etc) i recollir en un costat quan calgui la sala lliure per a
altre tipus d’activitats. Cost: 85.000 euros (1 63 places).
1 4. Millora de la casa del Gavià. Projecte que incorpori millores encaminades a resoldre problemes actuals: humitats
a l’interior de l’edifici, pintures caigudes. Cost. 1 00.000 euros.
1 5. Wi-fi a equipaments municipals. Compra i instal·lació de routers wi-fi a equipaments municipals per oferir als
usuaris connexió lliure a internet . Cost: 6.000 euros.
1 6. Senyalètica per millorar el civisme. Ubicar en punts estratègics on s’acostumen a passejar gossos senyals
encaminades a conscienciar als amos sobre la necessitat de recollir els excrements. Cost: 3.500 euros.

