COM I QUAN VOTAR?

BUTLLETA
DE PARTICIPACIÓ

Tots els veïns i veïnes empadronats podem
votar 3 de les propostes mostrades al dors.

MARCA LES 3 PROPOSTES MÉS
INTERESSANTS PER AL MORELL
Les butlletes amb més o menys de 3 propostes
marcades seran considerades nul·les.

Presencialment
• A les oficines municipals
(de dilluns a divendres, de 10 a 14
hores; i els dimarts, també de
17 a 19.30 hores) presentant el DNI.
• Durant el Mercat de Nadal
(del 18 al 20 de desembre)
en l’espai habilitat.
www

Online

1.

Arranjament del parc de l’estació

2.

Arranjament de voreres

3.

Actuació de recuperació parcial
del conjunt històric de la Granja
del Codony

4. Replantació i substitució d’arbrat

• A través del lloc web
pressupostos.elmorell.cat

5.

Instal·lació de bandes rugoses
o reductors de velocitat per a vehicles

6. Millora del mobiliari i delimitació
amb tanca dels parcs infantils
del municipi

De l’1 al 20 de desembre
Votació

7.
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HA ARRIBAT
L’HORA DE VOTAR!

31

Desembre i gener
Retorn i avaluació

Fases del procés

Millora de l’aparcament de la sala
de vetlles

De l’1 al 20 de desembre

8. Instal·lació de càmeres
de videovigilància en equipaments
i espais municipals
9.

Habilitació de noves zones 			
d’aparcament al municipi

10. Adquisició d’un elevador per
a les piscines municipals
11. Construcció d’un skate park
12. Dotació de nou material bibliogràfic 		
per a la biblioteca municipal
13. Restauració i senyalització del 		
patrimoni local
14. Tancament de la pista del pati 		
de l’escola
15. Millora i arranjament general 			
dels camins
16. Construcció d’un rocòdrom
17. Subvencions per a persones 			
afectades per un ERTO

DIFUSIÓ
PROPOSTES
VALIDACIÓ
VOTACIÓ

Segueix el procés a:

pressupostos.elmorell.cat

RETORN I AVALUACIÓ

www.elmorell.cat

LES PROPOSTES

1

Arranjament del parc
de l’estació

7

Millora de l’aparcament
de la sala de vetlles

Millora de l’arbrat, arranjament de
desperfectes així com millora de
l’enllumenat de la zona. Aquesta
proposta no contempla actuacions
en l’edifici de l’estació, perquè no és
de titularitat municipal.

Arranjament
de voreres

8

Instal·lació de càmeres de videovigilància
en equipaments i espais municipals

9

Habilitació de noves zones
d’aparcament al municipi

10

Adquisició d’un elevador per
a les piscines municipals

11

Amb prioritat en aquells de més
afluència, amb possibilitat de tancament nocturn.

COST 30.000€

Construcció
d’un skate park

Millora i arranjament
general dels camins
Millora i arranjament dels camins que
discorren pel terme municipal del
Morell, prioritzant aquelles actuacions que siguin més urgents, en
l’àmbit de la vegetació, paviment i
marges.
COST 60.000€

16

COST 70.000€

12

Dotació de nou material bibliogràfic
per a la biblioteca municipal
Dotació de nou material bibliogràfic,
així com nou mobiliari i equipament
informàtic que permeti disposar d’un
espai de treball i estudi adequat. (Actualment l’equipament està tancat,
però amb previsió d’obertura).
COST 17.000€

Construcció
d’un rocòdrom
Construcció d’un rocòdrom a l’aire
lliure, a la paret de formigó d’algun
equipament municipal, per a la pràctica del búlder / escalada.

COST 20.000€

17
Construcció d’un “skate parc” delimitat, i tancat a les nits, ubicat a la
zona que es troba entre les pistes de
tennis i de pàdel.

COST 15.000€

Millora del mobiliari i delimitació amb tanca
dels parcs infantils del municipi

15

COST 11.000€

En aquelles vies de circulació amb
més trànsit rodat o amb més perill
per als vianants.

6

COST 20.000€

Elevador per a persones amb mobilitat reduïda a les piscines municipals.

COST 40.000€

Instal·lació de bandes rugoses
o reductors de velocitat per a vehicles

Tancament perimetral de la pista del
pati de l’escola per tal d’evitar que
puguin entrar-hi pedres.

COST 45.000€

Replantació de nou arbrat i substitució d’espècies per altres de més
adequades en avingudes i carrers
diversos del municipi.

5

Tancament de la pista
del pati de l’escola

Especialment en les zones amb més
presència de vehicles a la via pública.

COST 70.000€

Replantació i substitució
d’arbrat

14

COST 55.000€

A partir d’un pla director, amb l’objectiu de consolidar l’arquitectura
existent. Adequar un espai de pícnic
controlat amb la possibilitat d’acollir
campistes que en vulguin fer ús.

4

COST 13.500€

Instal·lació de càmeres de videovigilància en equipaments municipals,
parcs i jardins i en zones estratègiques
per tal de disposar d’un major control
en la seguretat al municipi, i com a
suport al cos de guàrdia municipal.

COST 70.000€

Actuació de recuperació parcial del conjunt
històric de la Granja del Codony

Revalorar el patrimoni local així com
els punts més emblemàtics del Morell, restaurant-los si s’han malmès o
senyalitzant-los degudament.

COST 18.000€

Segons criteri de criticitat i valoració
tècnica per part del departament
d’urbanisme, i millora de l’accessibilitat a la via pública amb l’eliminació de barreres arquitectòniques
existents.

3

Restauració i senyalització
del patrimoni local

Millora de l’aparcament de la sala de
vetlles i de la senyalització de l’equipament.

COST 70.000€

2

13

Subvencions per a persones afectades
per un ERTO
Programa de subvencions a les
persones afectades per un ERTO
durant la crisi de la COVID, per tal
de compensar i recuperar el nivell
adquisitiu que tenien abans de la
situació d’ERTO.
COST 50.000€

