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Quines 
àrees 
milloraríeu?
Us expliquem 
aproximadament el que 
hem gastat aquest 2016 
i la previsió inicial que 
i ha pel 2017. 

Moltes de les xifres 
són aproximades 
i vosaltres marcareu 
a quines àrees decidiu 
destinar els diners. 

En aquest apartat 
podreu votar 
dues àrees.

2 vots
1r
apartat

Fem-ne 
una de
grossa

Es realitzarà una actuació 
de més abast, ja que 
en l’edició de l’any passat 
algunes propostes que 
van rebre una quantitat 
important de vots no 
es van poder realitzar 
perquè no assolien el 
percentatge que els 
incloïa dins les 
propostes escollides. 

Només en podreu 
votar una.

Recordeu que en 
aquesta votació només 
sortirà escollida una obra 
i si sobrés import de la 
proposta guanyadora, 
aniria a parar a la 
3a votació.

1 vot
2n
apartat

A
Canvi a electròlisi 
salina el tractament 
de les aigües de 
les piscines
40.000€

B
Adeqüació de les 
voreres per millorar 
l’accessibilitat 
(cotxets, cadires...)
40.000€

C
Arranjament de la 
Plaça de la Font, al 
barri de Cal Miquel
25.000€

D
Manteniment de les 
voreres en general

40.000€

E
Ampliar voreres 
estretes del carrer 
Joan Pascual i 
Mossèn Morta. 
(suposa perdre 
els aparcaments)
40.000€

F
Recuperació 
i preservació 
d’elements 
patrimonials del 
terme de Navàs

30.000€

G
Construir una 
rotonda a la Cra. 
de Berga amb Pg. 
Circumval·lació
37.750€

H
Asfaltat de part del 
terreny de davant 
del Pavelló

40.000€

I
Reserva per fer 
part del pagament 
per a la compra 
del Casal St. Genís

40.000€

J
Cost públic de 
la urbanització 
del tram del Pg. 
Circumval·lació fins 
el C/ Pau Duarri
40.000€

K
Senyalització 
Iluminosa de la Via 
Verda cap El Mujal

28.000€

L
Millores al pavelló 
amb un estenedor 
del «bateco» 
i arreglar goteres
35.000€

1
Activitats culturals
Partida inicial: 18.000€
Normalment gastem 18.000€, 
bàsicament per pubillatge i 
d’altres activitats culturals.
La voluntat és que Navàs Ac-
ció Cultural (NAC) decideixi 
col·lectivament les noves activi-
tats com teatre, concerts, pre-
sentacions de llibres...

7
Edificis i 
instal·lacions 
esportives
Partida inicial: 27.000€
Actualment destinem uns 
27.000€ anuals al manteniment 
de les instal·lacions esportives. 
Això inclou l’Eix, camp de fut-
bol, pavelló, pista Sant Jordi, 
pista de petanca i skate-park.

3
Festes
Partida inicial: 88.000€
En aquest apartat està pensat 
destinar-hi d’entrada uns 88000 
€, dels quals uns 70.000€ es 
destinen a la Festa Major, uns 
10.000€ a les festes de Nadal 
i 8.000€ per altres festes dels 
nuclis del municipi. 
La voluntat és que la Co-
missió de Festes decideixi 
col·lectivament quines festes es 
reforcen.4

Fires
Partida inicial: 53.000€
Amb aquesta partida es realitzen 
la Fira de Primavera (34.000€), 
la Fira de Tardor (15.000€) i les 
llums de Nadal (4.000€).  El des-
tí d’aquesta partida es decidiria 
des de la Comissió de Fires.

2
Formació per a
l’ocupació
Partida inicial: 9.000€
Actualment es destinen 2.000€ 
per aquesta àrea per a la rea-
lització de cursets de formació 
que puguin ajudar als navas-
sencs a accedir a llocs de treball 
o autoocupar-se. 
Les activitats de formació es 
triarien des de l’OMPLE, amb 
voluntat de respondre a les ne-
cessitats dels usuaris.

6
Joventut
Partida inicial: 2.000€
Actualment es destinen 1.300€ 
a activitats estrictament adreça-
des al jovent i també hi tenim 
contractat un dinamitzador juve-
nil que des del Raig té la voluntat 
de programar activitats pels i les 
joves.

10
Manteniment 
de camins
Partida inicial: 12.000€
El nostre municipi és llarg, ex-
tens i ple de camins. Són apro-
ximadament 80 km que hem 
d’anar vetllant pel seu manteni-
ment. Els camins a arranjar es 
decidirien des de la regidoria de 
món rural. 

8
Manteniment 
de carrers
Partida inicial: 100.000€
Els carrers i voreres del nostre 
municipi necessiten manteni-
ment i reasfaltatge. Enguany 
hem refet diverses zones del 
poble tot destinant-hi apro-
ximadament 145.000€, en-
guany d’entrada hi posarem 
uns 100.000€, incloent-hi el 
romanent. Els carrers a millo-
rar es decidirien des de l’àrea 
d’urbanisme i als Consells de 
Barri.

Parcs i jardins
Partida inicial: 35.000€
Al nostre poble hi ha molts parcs 
i jardins, i ja hi tenim una treba-
lladora de l’ajuntament que se 
n’encarrega, juntament amb 
un treballador extern que té un 
cost d’uns 35.000€, més el ma-
terial que anem necessitant pel 
manteniment. Aproximadament 
gastem uns 70.000€ en jardine-
ria. Els diners anirien a reforçar 
la partida externa, mentre no 
es pugui convocar una plaça 
de jardiner. Les millores a fer es 
farien des de l’àrea d’urbanisme 
tot seguint el Pla Director del 
Verd Urbà.

5
XALAR 
a secundària
Partida inicial: 30.000€
Aquest és un nou projecte i 
està adreçat als alumnes de 1r 
d’ESO per poder assistir a reforç 
extraescolar, que es faria des de 
les diverses acadèmies que hi 
ha al poble.

9



Els petits
canvis són 
poderosos

Diuen que al pot petit hi 
ha la bona confitura, i 
sembla que d’aquesta 
en podrem tastar-ne 
de molts gustos ja 
que també hi 
destinem 40.000€. 

Per realitzar aquesta 
votació podreu emetre 
cinc vots entre les 
propostes presentades.  

S’escolliran les propostes 
que hagin assolit un 
major percentatge 
del seu pressupost.

5 vots
3r
apartat

1
Millora dels parcs 
infantils del Parc de 
l’Estació
4.500€

3
Recuperació del 
peveter del 
monument a Gaudí
300€

4
Celebració dels 
50 anys dels 
Escoltes Ali-Bei
2.300€

2
Arranjament, 
millora i ampliació 
del Skate Park
6.800€

5
Estufa de llenya 
a les Escoles 
d’El Mujal
2.500€

6
Reestructurar 
la 1a planta de 
l’Ajuntament
10.000€

7
Arranjament
del pas 
entre el Passeig 
Circumval·lació i 
Cra. de Viver

1.300€

8
Aplicació mòbil per 
comunicar incidències 
a l’Ajuntament

3.000€

9
Actuacions al parc 
infantil del barri 
de Cal Miquel
5.000€

Dotar de cadires 
la sala d’actes de 
l’Escola de Música
3350€

11
Reparacions del 
terra i vidre de la 
piscina de l’Eix

5.900€

10 12
Compra de cinc 
para-sols per a la 
piscina de l’Alzineta

1.140€

13
Fer 25 parelles de 
cascavells per al 
ball de Festa Major

900€

14
Instal·lació d’una 
estació 
meteorològica a 
Castelladral

15
Transformar la 
font de la Plaça de 
l’Ajuntament en 
una font interactiva
4.500€

16
Consolidació del 
projecte de control 
de gats
5.000€

17
Substitució de les 
fustes del Parc de 
l’Estació
19.500€

18
Estructura pel pati 
de l’Institut-Escola 
Sant Jordi
7.500€

19
Arranjament del 
camí posterior dels 
pisos de la Cra. de 
Cardona, Palà

4.700€

20
Posar terra de 
seguretat al parc 
infantil del barri 
de la Residència

15.000€

21
Estructura i 
homologació d’un 
rocòdrom a la 
pista St. Jordi

4.600€

22
Posar més bancs i 
més il·luminació 
al passeig

8.000€

23
Contractar una 
persona treballadora 
externa a mitja 
jornada al pavelló

10.000€

24
Realitzar dos 
passos elevats 
al Barri de la 
Residència

10.000€

25
Redactar un projecte 
de canvi en l’arbrat 
viari de la Cra. de 
Berga afavorint la 
zona peatonal

10.000€

26
Unitat mòbil 
per la Veu de Navàs
6.840€

2.800€

Dissabte, 12 de novembre
Palà de Torroella, de 10 a 12
Mercat municipal, de 10 a 1

Diumenge, 13 de novembre
Barri de la Residència, de 10 a 1

Divendres, 18 de novembre
Palà de Torroella, 
al Casal de 10 a 1 i de 6 a 8

Dissabte, 19 de novembre
El Mujal, a les escoles de 10 a 12
Mercat municipal, de 10 a 1

Diumenge, 20 de novembre
Castelladral, a l’alberg de 10 a 12
Barri Cal Miquel, plaça de 10 a 1

On i fins 
quan 
podeu 
votar?
El període de 
votacions és del 
9 de novembre al 
22 de novembre.

De dilluns a 
divendres es pot 
votar a l’OAC. 

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS


