Ajuntament de Mieres

BUTLLETA DE VOTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE MIERES – 2020-21
Marqueu amb una X al primer requadre les propostes que vulgueu seleccionar. Indiqueu també quin ordre de prioritat li doneu.
Podeu marcar les propostes que vulgueu sempre que la suma total no superi els 40.000 euros.
Import

G

Donem calidesa a l’escola: instal·lació de terra vinílic a totes les aules de l’escola resistent a l’aigua i usos
intensius.
Equipament espai cosidor: compra de màquines de cosir i material divers per equipar un espai de cosidor al
centre cívic obert a tothom.
Remodelació i actualització parc infantil: tancament amb balla de fusta i adequació del parc situat al
pàrquing de Mieres per a petits de 0 a 4 anys
Teles acrobàtiques: compra d’una estructura metàl·lica desmuntable per penjar-hi teles acrobàtiques i
trapezis.
Barana a l’entrada del poble: instal·lar una barana que substitueixi les actuals pilones de pedra del tram
des de la carretera fins al lateral del pont de Can Met per la banda del carrer de Can Caló
Caldera biomassa al Dispensari: realitzar la segona fase per connectar la caldera de biomassa de l’escola i
la de gasoil del dispensari per compartir-ne l’ús
Renovació xarxa subministrament aigua: substitució del ramal de la placica cap al c/ Nou dels tubs de
fibrociment de la xarxa municipal d’aigua per tubs fets amb material no contaminant.

H

Les cases tenen nom: col·locar una rajola a la façana amb el nom de les cases del C/ Can Caló

A
B
C
D
E
F

I
J
K

Taller d’elaboració de conserves: 4 tallers d’elaboració de conserves que inclouen recollida de productes,
neteja, preparació, tast i embassat .Mínim 8 participants , màxim de 15.
Diàlegs: “Viure a Mieres; causes, efectes i oportunitats del nostre dia a dia” :cicle de xerrades i activitats
diverses cada 3 mesos durant 2 anys per generar debat sobre els canvis ambientals i climàtics, actualitat
dels entorns rurals, etc
Boteller refredador: comprar un boteller-refredador per a les activitats i festes del poble on es serveixen
begudes fredes
Import total de les propostes votades

15.500€
1.000€
17.500€
2.500€
10.000€
8.000€
17.000€
6.000€
1.500€

4.000€

1.500€

Ordre de
prioritat

