No són competència municipal

Ajuda a un refugi
de gats

Posar testos de
ceràmica a tots
els balcons de la
Plaça Major

Els terrenys no
són municipals

Fer obres al
passallís de la
riera Vilar

Fer un nou pipican
al descampat del
c/Nou:
És de propietat
privada.

Acabar l’entrada de la
urbanització Puig de
Sant Ramon:

Pertany al terme
municipal de
Vulpellac

Ajuda als horts
familiars a la
Bisbal d’Empordà

Els terrenys no
són municipals

No són inversió

Contractar una persona
per vigilar i multar pels
excrements dels gossos:
No és objecte dels
pressupostos
participatius contractar
personal.

Contractar 4
persones i crear
llocs de treball

Millorar els grups
musicals i
actuacions durant
la Festa Major

Que la Festa
Major duri un
dia més

Ja estan previstes

Pagar llibres i/o
excursions per
aquells
alumnes amb
dificultats
econòmiques

Habilitar un espai
de fabricació
digital
Hi haurà us espai de
coworking a l’antic
Ajuntament

Repintar els
passos de
vianants de
tota la ciutat

Acabar la
biblioteca,
ampliar mobiliari i
una sala
insonoritzada

Millorar els lavabos del
poliesportiu:
Es preveu fer els
vestidors nous

Millorar l’estat
de les voreres
de la ciutat
Realitzar un Pla
d’accessibilitat

Millorar l’asfalt
del c/Paral·lel

Invertir per
canviar l’imatge
del barri de
l’Aigueta

> 95.000 €

Fer un nou
geriàtric
Canviar l’enllumenat
de la ciutat

Altres
Instal·lar càmeres
de seguretat als
contenidors:
Amb la possible
futura implantació
del model porta a
porta no hi haurà
contenidors

Revisar circulació
al c/ Trinitat
Aldrich:
És necessari un
estudi tècnic que
inclogui tot el
trànsit del centre

Senyalitzar camins segurs
escolars:
Està directament relacionat
amb el Pla d’accessibilitat
que s’ha de fer.

Asfaltar el pàrquing
de terra:
Si és el del costat de
la zona escolar, està
pendent de valoració
urbanística.

Habilitar una vorera al
costat de la carretera
C-66 al tram del pont
del riu Daró:
S’haurien d’expropiar
terrenys.

Asfaltar
aparcament del
c/Pedró:
Es tracta d’una
propietat privada

Altres
Canviar bombetes al
c/ Nou:

S’ha fet una
auditoria energètica
i ja inclou millores a
l’enllumenat.

Zona wifi free:
Hi ha una línia
finançament UE

Implantar la recollida
selectiva
d'escombraries porta
a porta

S’està estudiant. Es
disposa d’estudi
exhaustiu

Canviar bombetes al
pàrquing del CAP:
S’ha fet una auditoria
energètica i ja inclou
millores a l’enllumenat.

Ampliar la fibra òptica:

Qualsevol empresa que vulgui ja
pot operar a la Bisbal d’Empordà

Millorar els lavabos del
poliesportiu:
Actuació ja realitzada
(aigua calenta ).

