
HA ARRIBAT 
L’HORA DE VOTAR!

Del 2 al 18 de desembre

Del 2 al 18 de desembre
Votació 
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Tot el veïnat major de 16 anys podem votar  
3 de les propostes mostrades al dors.

Presencialment 

• A les oficines municipals  
de dilluns a divendres, de 10 a 14  
hores; i els dimarts, de 16.30 a 19  
hores) presentant el DNI.

• Durant la Fira de Nadal  
(del 2 al 4 de desembre)  
a l’estand de l’Ajuntament.

Online

• A través del lloc web  
participem.elmorell.cat

www

COM I QUAN VOTAR?

Fases del procés 

www.elmorell.cat

Segueix el procés a:

participem.elmorell.cat

BUTLLETA DE PARTICIPACIÓ

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

1. Crear una subvenció per al veïnat  
 que instal·li plaques solars. 

2. Construir un pumptrack (circuit per  
 a bicicletes, patinets, monopatins,  
 patins...).

3. Dissenyar i senyalitzar una ruta salu- 
 dable entre l’Ajuntament del Morell i  
 la Granja dels Frares i el riu Francolí.

4. Ampliar les ajudes al lloguer al 
 conjunt de la població.

5. Col·locar càmeres de seguretat en  
 diversos punts del municipi.

6. Replantar arbres a diversos parcs.

7. Millorar l’arbrat de l’avinguda de Valls. 

8. Crear un pas segur per anar al  
 cementiri.

9. Canviar el mobiliari del carrer 
 Sant Jordi.

10. Pintar murals en diversos punts 
 del municipi.

11.	 Crear	figures	dels	elements	del 
 seguici festiu morellenc per a infants.



Crear una subvenció per al veïnat 
que instal·li plaques solars

Una ajuda per a aquelles 
persones que optessin per 
posar plaques fotovoltai-
ques al seu domicili.

COST 60.000€

Canviar el mobiliari 
del carrer Sant Jordi

Modificació de bancs, 
enllumenat i papereres 
d’aquesta via. 
 
 

COST 6.000€

1 9 Col·locar càmeres de seguretat 
en diversos punts del municipi

Instal·lació de càmeres en 
parcs o zones determina-
des on hi hagi problemes 
d’inseguretat.

COST 25.000€

5 

Construir 
un pumptrack

Es tracta d’un circuit asfal-
tat amb corbes i rampes 
per a la pràctica esportiva i 
lúdica amb bicicletes, pati-
nets, monopatins, patins... 

COST 40.000€

Pintar murals en diversos 
punts del municipi

Elaboració de murals en 
diferents racons del poble 
 
 
 

COST 25.000€

2 10Replantar arbres  
a diversos parcs

Millora de l’arbrat i els 
arbustos en els diferents 
parcs municipals.

COST 30.000€
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Ampliar les ajudes al lloguer 
al conjunt de la població

Més enllà de subvencionar 
el lloguer a les persones 
més joves, ampliar aquest 
suport a tota la ciutadania. 
 

COST 20.000€

4 Crear un pas segur 
per anar al cementiri

Disposició d’una zona de 
vianants per accedir a 
l’equipament del cementiri. 
 
 

COST 30.000€

Dissenyar i senyalitzar 
una ruta saludable 

Creació d’un camí arranjat 
per fer esport i salut entre 
l’Ajuntament del Morell i 
la Granja dels Frares i el riu 
Francolí, que es pugui fer 
tant a peu com en bicicleta. 

   COST 12.000€

Crear figures dels elements del  
seguici festiu morellenc per a infants

Realització de figures de 
goma del Drac del Morell, 
els gegants Senén i Claria-
na o la cuca, entre altres... 
 

COST 10.000€

3 11 Millorar l’arbrat 
de l’avinguda de Valls

Substitució dels arbres 
d’aquesta via per un altre 
tipus que sigui menys 
agressiu.

COST 70.000€
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LES PROPOSTES


