DADES DE PARTICIPACIÓ

B Propostes vàlides sotmeses a votació: 11
B Nombre de persones amb dret a vot (empadronats majors de 16 anys): 16.188
B Nombre de persones que han exercit el seu vot: 939
B Nombre de vots emesos (cada persona podia emetre fins a un màxim de tres vots): 2.143
B Percentatge de participació: 5.8%
B Període de votació establert: del 14 al 22 d’octubre de 2021
B Quantitat sotmesa a decisió ciutadana: 300.000€

RESULTATS DE LA VOTACIÓ

TÍTOL DE L’ACTUACIÓ

COST ESTIMAT

VOTS

Fins a 300.000 €

440

Fins a 300.000 €

430

Fins a 300.000 €

243

1. Renaturalitzar els patis de les escoles públiques de Roses,
considerant-los espais educatius com a tal, que es vagin adaptant
al canvi climàtic i que es constitueixin com a espais facilitadors de
la coeducació, com ja estan fent altres poblacions catalanes.
2. Reacondicionar els patis d'infantil i primària de les escoles de
Roses.
3. Fer accessibles les voreres de Roses per a les persones amb
mobilitat reduïda, gent gran, etc.
4. Dotar el poble d’espais tancats on es pugui jugar a bàsquet, futbol,

60.000 € per

handbol, escacs... equipats amb les cistelles, porteries, xarxes, etc.

pista

5. Habilitar un parc infantil a la zona de l’skatepark.

20.000 €

6. Habilitar una zona de pícnic amb taules y cadires de fusta a la gran
esplanada que hi ha sense fer-se ús a La Ciutadella.

25.000 €

210

176
151

7. Habilitar lavabos públics en determinats punts de la ciutat.

17.000 € per wc

8. Enjardinar àrees abandonades amb arbres, zones verdes i flors.

50.000 €

9. Construir pistes de volei-platja cobertes.

80.000 €

10. Arreglar les voreres de Mas Mates.

Fins a 300.000 €

66

100.000 €

64

11. Connectar interiorment el pavelló poliesportiu amb el pavelló
annex ja que així els esportistes no hauran de sortir al carrer.

133
115
115

