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La Placeta

1 vot

Fem-ne
una de
grossa
Es realitzaran dues actuacions de més abast.
En aquest cas només en
podreu votar una.

A

B

Butlletí mensual d’informació municipal - Ajuntament de Navàs

Adequació aules
Escola de Música
(insonorització,
mobiliari...)

Rehabilitació de les
galeries de Palà
de Torroella i de la
façana de l’Alberg
de Castelladral

Reforma de la
plaça del barri de
Cal Miquel

35.000€

49.960,90€

50.000€

C
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S’escolliran les dues
propostes que rebin
més vots.

D

1
Activitats culturals

2 vots

Quines
àrees
milloraríeu?

E

Canviar el paviment
del pavelló amb
parquet flotant

Accions per
promocionar la
millora del parc
de l’habitatge

Reforma de diverses
sales del Club d’Avis

50.000€

50.000€

50.000€

F

Presentació
dels projectes
Dimecres 22 d’agost - a les 19:00h
Sala d’Actes de la Biblioteca

Dies votació
i llocs de votació
Del 28 d’agost al 7 de setembre
Horari OAC:
Matí: de 09:00 a 14:00h. de dilluns a divendres
Tarda: de 16:00 a 18:00h. dimarts i dijous
Dimarts 28/08 - Tarda: Plaça de l’Ajuntament
(Sardinada Festa Major)
Dissabte 01/09 - Matí: Mercat de Navàs
Dissabte 01/09 - Tarda: Palà de Torroella
Diumenge 02/09 - Matí: Castelladral
Diumenge 02/09 - Tarda: El Mujal

En aquest apartat us
expliquem el que ja tenim
previst en el pressupost
d’aquest 2018.
En aquest cas votareu
les dues àrees on decidiu
destinar els diners.
Tots els vots emesos
significaran un augment
econòmic de les àrees
escollides.
Les quantitats assolides
es repartiran equitativament
entre cada anualitat.

Partida inicial: 25.000€
Bàsicament per les activitats
culturals que es realitzen des del
projecte Navàs Acció Cultural
(NAC). En aquesta partida hi ha
teatre, concerts, xerrades, pubillatge, espectacles infantils...

4

2
Comerç local
i mercat
Partida inicial: 9.000€
En aquest apartat actualment
hi ha la promoció del mercat i
també les campanyes de promoció del comerç local.

5
Fires

Festes

Partida inicial: 60.000€

Partida inicial: 120.000€

Aquesta partida inclou els recursos destinats a la Fira de Primavera, Fira de Tardor i Navàs
t’apassiona!.

Aquesta partida inclou les activitats que es realitzen per Festa
Major, Festes de Nadal, Estiu a
la Fresca i Carnestoltes.

7
Instal·lacions
esportives
Partida inicial: 64.000€
En aquesta partida s’hi inclouen
els diversos manteniments que
es fan als equipaments municipals com els camps de futbol,
el pavelló Blau, la Pista Sant
Jordi, les pistes de Tennis i Pàdel, l’Eix i la piscina.

10
Manteniment
de carrers
Partida inicial: 83.000€
Els carrers i voreres del nostre
municipi necessiten manteniment i reasfaltatge. Enguany
hem refet un tram de la Carretera de Berga (48000€)

8
Activitats
de joventut
Partida inicial: 6.000€
Actualment es fan activitats estrictament adreçades al jovent
i també hi tenim contractat un
dinamitzador juvenil que des
del Raig té la voluntat de programar activitats pels i les joves
i també per fer diverses xerrades i activitats.

11
Parcs i jardins

3
Educació
Aquesta partida aniria destinada a reforçar el Consell Municipal d’Educació i des d’allà
s’utilitzaria per reforçar les activitats que es realitzen al poble a nivell educatiu (Consell
d’Infants, Navàs Educa, Escola
Bressol, Escola de Música).

6
Formació per
a l’ocupació
Partida inicial: 9.744,51€
En aquesta partida es reforçarà
el servei de l’Oficina Municipal
de Promoció Local i Econòmica
(OMPLE) mitjançant la realització de més cursets i activitats
formatives.

9
Manteniment
de camins
Partida inicial: 20.000€
El nostre municipi és llarg, extens i ple de camins. Són aproximadament 80 km quadrats
que hem d’anar vetllant pel
seu manteniment. Els camins a
arranjar es decidirien des de la
regidoria de món rural.

Partida inicial: 75.000€
Al nostre poble hi ha molts
parcs i jardins, i ja hi tenim una
treballadora de l’ajuntament
que se n’encarrega, juntament
amb un treballador extern que
té un cost d’uns 35.000€, més
el material que anem necessitant pel manteniment.
Les millores es decidirien des
de l’àrea d’urbanisme tot seguint el Pla Director del Verd
Urbà.

12
Residència
A la Residència s’hi ha anat
fent diverses actuacions de
millora, però és un equipament
que requereix de constants
inversions. Votant per aquesta àrea contribuiries a millorar
aquest espai!
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5 vots

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
100.000€.
Per realitzar aquesta
votació podreu emetre
cinc vots entre les
propostes presentades.

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

2018-2019

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

