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TITOL DE L’ACTUACIÓ VOTS COST 
ESTIMAT

Promocionar Roses amb un rètol de grans dimensions 
ubicat en un lloc visible per als visitants i turistes

73 25.000 €

Habilitació d’un parc per a gossos 69 50.000 €

Ampliació de les zones de jocs dels parcs infantils del 
municipi

67 20.000 
€/zona

Habilitació d’una aula gastronòmica per desenvolupar 
activitats diverses

59 40.000 €

Adequació d’un carril bici entre la urbanització de Mas 
Fumats i el nucli de Roses

58 150.000 €

Creació d’una zona de pícnic i serveis a Punta 
Falconera.

49 25.000 €

Millora de la zona de sortida del Centre Escolar 
Empordà

48 30.000 €

Instal·lació de nous contenidors soterrats a diversos 
punts del municipi

43 60.000 €

Recuperació del camí antic de Palau Saverdera a 
Roses

41 60.000 €

Instal·lació de més papereres al poble i a les 
urbanitzacions

40 10.000 €

INFORME DE RESULTATS DE LA VOTACIÓ FINAL DELS PRIMERS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE ROSES

Propostes vàlides sotmeses a votació: 39
Vots emesos de suport a les propostes: 1.025
Nombre de persones amb dret a vot (cens): 15.650
Nombre de persones que han exercit el seu vot: 515
Percentatge de participació: 3,29
Període de votació establert: del 16 al 22 de juny (ambdós inclosos)
Quantitat sotmesa a decisió ciutadana: 150.000€
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Neteja de la riera La Cuana i ampliació del tram 
canalitzat aigües amunt

38 150.000 €

Instal·lació d’un rocòdrom 34 16.000 €

Habilitació d’una zona de pipican 34 25.000 €

Redacció del projecte per un nou equipament per a 
l’Arxiu Municipal

32 36.000 €

Construcció d’un parc infantil amb la forma de la 
Ciutadella de Roses

32 150.000 €

Adaptació per invidents del semàfor de la Gran Via a 
través d’avisadors acústics

28 5.000 €

Instal·lació de vestidors i/o taquilles a les platges 27 45.000 €

Construcció d’un nou camp de futbol 7 amb gespa 
artificial obert al públic

25 70.000 €

Construcció d’una pista de voleibol a l’aire lliure 23 55.000 €

Plantació de més arbres a la zona urbana 22 15.000 €

Millora i eixamplament de les voreres de l’Avinguda de 
Rhode (des del Nàutic fins a la Plaça de Sant Pere)

22 50.000 €

Construcció d’una nova pista de bàsquet oberta al 
públic

20 65.000 €

Instal·lació de diversos punts d’aparca-bicicletes 20 8.000 €

Millora de les voreres dels carrers de Santa Margarida 20 150.000 €

Instal·lació de panells informatius i amb indicacions 
en el recorregut del Camí de Ronda

18 15.000 €

TITOL DE L’ACTUACIÓ VOTS COST 
ESTIMAT
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Instal·lació de més bancs en els carrers del municipi 16 30.000 €

Construcció d’un pas al límit municipal amb Palau- 
Saverdera.

14 80.000 €

Arranjament del camí neolític amb sortida des de 
l’Hotel Grecs

13 95.000 €

Connectar el poble amb la urbanització Mas Boscà i 
instal·lar en el recorregut punts de recollida de bosses 
d’excrements d’animals

12 50.000 €

Ampliació de l’escola bressol amb una aula destinada 
a mares amb nadons per aprendre català

10 70.000 €

Pavimentació de l’aparcament situat entre els carres 
Espronceda i Tirso de Molina

9 105.000 €

Instal·lació de llums de Nadal a Les Garrigues 9 15.000 €

Habilitar més carrers de vianants i places 8 150.000€

Instal·lació de nous panells informatius en punts 
d’interès històric de Roses

8 25.000€

Instal·lació d’un tobogan i un gronxador a la nova 
plaça situada entre els carrers Tarragona i Barcelona

6 6.000€

Fer accessibles totes les voreres de la cruïlla Gran Via 
Pau Casals i Pujada al Puig Rom

5 75.000€

Creació d’un punt de càrrega elèctrica per a l’ús de la 
bicicleta

3 15.000€

Instal·lació d’un parc de salut a Mas Boscà 0 25.000€

Col·locació de cinc bancs a Mas Boscà 0 3.000€

TITOL DE L’ACTUACIÓ VOTS COST 
ESTIMAT


