2019
BUTLLETA DE VOTACIÓ
PODEU VOTAR CINC (5) PROPOSTES TOTS ELS VEÏNS DE CAMPLLONG MAJORS DE 16 ANYS
Podeu consultar més detalladament els pressupostos i el tipus d’aparells a la web www.campllong.cat

NOM

ADREÇA

COGNOMS

17459 CAMPLLONG

DNI
DATA NAIXEMENT

Data Presentació

Marqueu amb una X CINC propostes de la A a la P del següent quadre:
marcar amb
una X
A

TÍTOL PROPOSTA

PRESSUPOST
APROXIMAT

JOCS INFANTILS A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”

6.780 €

TIROLINA A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”

7.800 €

C

TAULES DE PICNIC A ZONA VERDA “LA ROUREDA DE LA SELVA”

2.270 €

E

AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS AL PAVELLÓ MUNICIPAL

4.000 €

F

AUTOMATITZACIÓ DE L’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL

5.000 €

G

ROCÒDROM PER NENS

10.100 €

H

SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LLUMINÀRIES A FAROLES DEL CARRER SANT JORDI

8.810 €

I

FONT I BANC A RUTA VERDA DE LA BRUGUERA

4.170 €

J

ENLLUMENAT PARCIAL A RUTA VERDA DE LA BRUGUERA

15.000 €

K

PLANTACIÓ D’ARBRES AUTÒCTONS ALS LATERALS DE LA RUTA VERDA DE LA
BRUGUERA

6.200 €

L

CONNEXIÓ AMB ELS MUNICIPIS VEÏNS AMB RUTES VERDES

15.000 €

M

ELIMINAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A ENLLAÇ RUTA VERDA AMB PG.
CAMPLLONG

2.500 €

N

ZONA BIKE PARK

8.200 €

O

PARC DE BIKE TRIAL

9.000 €

P

CIRCUIT DE TRIAL BIKE A ZONA VERDA DEL POLÍGON INDUSTRIAL

7.500 €

B-D

IMPORTANT: Les butlletes amb vots diferents de 5 (sigui més o menys), es consideraran no
vàlides. Les propostes amb empat de punts es decidiran per sorteig.
La butlleta s'ha de dipositar a la urna que trobareu a l’Ajuntament o al Local Social (planta 1a.)
o enviar-la per correu electrònic a participa@campllong.cat

2019
LA DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES PROPOSTES VALIDADES
DESCRIPCIÓ PROPOSTA VALIDADA
A
B-D
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

EMPLAÇAMENT VALIDAT

Adquisició i instal·lació de 3 jocs infantils (molla, balancí i joc compost
d'escalador, passarel·la i tobogan) o conjunt de jocs de característiques
similars

Zona verda "La Roureda de la
Selva"

Adquisició i instal·lació d'una tirolina per a nens/es de 5 a 15 anys

Zona verda "La Roureda de la
Selva"

Adquisició i instal·lació de 2 taules de pícnic de polímer reciclat 100% de
color marró

Zona verda "La Roureda de la
Selva"

Instal·lació d'un sistema d'obertura de la porta d'entrada mitjançant un
pany elèctric i un teclat i placa de control, per permetre l'accés al pavelló
dels usuaris mitjançant codi numèric o codi QR
Instal·lació d'un sistema d'obertura de la porta d'entrada mitjançant un
pany elèctric i un lector de targetes, incloent les targetes i la instal·lació
necessària per disposar d'electricitat (placa fotovoltaica)
Adquisició i instal·lació d'un rocòdrom per a nens/es de més de 6 anys,
incloent la instal·lació d'un paviment de lloses de cautxú per seguretat sobre
un paviment de formigó de nova execució
Instal·lació de 13 unitats de lluminàries LED en substitució de les existents a
una part de les faroles del carrer Sant Jordi, del mateix model que les
instal·lades recentment al mateix carrer i a altres
Compra i instal·lació d'una font i un banc, amb perfils de polímers reciclats,
pels usuaris de la ruta verda de la Bruguera

Pavelló municipal
Cementiri municipal situat a la
carretera C-25
Esplanada situada al costat del
pavelló i del local social
Enllumenat públic a part del
Carrer Sant Jordi
Zona a determinar de la ruta
verda situada al veïnat de la
Bruguera
Un tram a determinar de la ruta
verda situada al veïnat de la
Bruguera

Compra i instal·lació de 36 unitats de balises autònomes amb placa solar i
lluminària LED per il·luminar un tram de 500 m de la ruta verda de la
Bruguera per poder-hi passar quan es fa fosc
Compra de 25 unitats d'alzines sureres de 20-25 cm de perímetre, plantació
Tram a determinar de la ruta
dels arbres i instal·lació de reg per goteig amb programador. Incloent
verda del veïnat de la Bruguera
l'execució de la boca de reg
Veïnat de Can Bosch de Campllong
Formació d'un tram de ruta verda per a vianants i bicicletes, per a la
(a l'alçada del Mas Garriga de Sant
connexió del municipi de Campllong amb el municipi de Sant Andreu Salou
Andreu Salou)
Formació de gual a la vorera que llinda amb la vorera del Passeig de
Vorera llindant amb vorera del
Campllong, a l'enllaç amb la ruta verda de la Bruguera, a l'alçada del pas de Passeig de Campllong, al costat de
vianants
la C-25
Formació d'un circuit de bicicletes per a nens i joves, d’ aproximadament
500 m2 de superfície que contingui obstacles, muntanyes de terra, zones
Espai pendent de concretar
peraltades o elements similars
Formació d'un parc de bike trial instal·lant elements com pilones, tubs de
formigó, pneumàtics, troncs o elements similars per a formar obstacles en
Espai pendent de concretar
terreny planer
Formació d'un circuit de trial bike a la zona verda del polígon industrial,
jugant amb l'orografia del terreny existent a la zona verda

Zona verda del Polígon Industrial
Les Ferreries

