
PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
2022-23
DES DE CASA, 
MILLOREM EL NOSTRE ENTORN

Ja tenim aquí la votació dels Pressupostos 
Participatius. Enguany tenim l’oportunitat de 
decidir des del barri quines són les propostes 
més interessants per millorar Mira-sol. 

Durant els darrers mesos, heu presentat 78 
propostes per al nostre barri, de les quals entre 
el Consell de Barri i els veïns i veïnes n’heu 
concretat 20 que ara es porten a votació.

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
DE BARRI
DES DE CASA, 
MILLOREM EL NOSTRE ENTORN

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
DE BARRI

VOTA LES PROPOSTES 
FINS AL 31 DE MARÇ A
decidim.santcugat.cat

Com pots votar?
Ho pots fer a decidim.santcugat.cat o trucant al 010  (al 900 104 
941 des d’un mòbil o fora del municipi) fins a l’11 de desembre.
Si necessites ajuda per votar pots trucar al 010 o enviar un 
correu a participacio@santcugat.cat

D’on surten les propostes? 
Les propostes les heu presentat les veïnes i veïns de Mira-sol.  
En els darrers mesos, totes elles s’han validat tècnicament per 
part dels diferents àmbits municipals. 
Posteriorment, el Consell de Barri ha definit, juntament amb el 
veïnat, quines propostes es posaran  a votació. 
Les propostes que resultin escollides seran les que finalment es 
tiraran endavant.

Com continuarem després? 
La participació de la ciutadania no acaba amb la votació, ja que 
hi haurà comissions de seguiment per als projectes escollits. 
Seran espais on definir i fer seguiment de cada projecte fins 
que es faci realitat. 

Vols seguir una proposta? 
Escriu un correu a mirasol@santcugat.cat o inscriu-te al consell 
de barri a decidim.santcugat.cat

Quants diners invertim?
En total, invertim 1’5 milions d’euros dels pressupostos municipals 
del 2022 i 2023.
Mira-sol decideix el destí de 216 mil euros.

Si necessites ajuda per votar:
• Truca al 010 (o al 900 104 941 des 

d’un mòbil o fora del municipi)
• Demana cita al Servei 

d’Acompanyament Digital  
689 20 40 73

• Envia un correu a 
participacio@santcugat.cat

som mira-sol

decidim.santcugat.cat
Vota les propostes a 

VOTA LES PROPOSTES 
FINS A L’11 DE DESEMBRE
decidim.santcugat.cat



VOTA 6 
PROPOSTES PER 

A MIRA-SOL!

PROPOSTES D’INVERSIÓ
Són obres o actuacions de millora que perduren en el 
temps. Poden tenir un cost màxim de 50.000 €. 

El total disponible és de 200.000 €

PROPOSTES A VOTACIÓ 
Pots votar un màxim de 6 propostes d’inversió

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Pista de voleibol a Can Mates. 50.000 €

Millorar la lluminària d’un tram de la rampa del  
Mira-sol Centre. 50.000 €

Taules de pícnic, ping-pong i una font al parc  del 
Turó de Can Mates.  50.000 €

Millorar l’enllumenat i fer una tanca a la pista de 
bàsquet i futbol del Parc del Turó de Can  
Mates. 50.000 €

Millorar les cruïlles del carril bici de l’avinguda de 
Montserrat Roig. 50.000 €

Parc infantil a la plaça del Dr. Pila. 50.000 €

Millorar l’accessibilitat al Parc del Turó de Can  
Mates. 50.000 €

Pacificar i fer de sentit únic l’avinguda de  
Madrid. 50.000 €

Punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a Can 
Mates - Mira-sol. 50.000 €

Més taules de ping-pong al barri. 20.000 €

Fer una nova zona lúdica per a infants i espais 
d’estada a la rambla del Baixador. 50.000 €

Connexió del nou carril bici del pg. del Roser amb 
el carril bici de l’av. de Montserrat Roig. 50.000 €

Aprofitar la cabina telefònica antiga de Mas  
Gener. 20.000 €

Condicionar un tram de la llera de la riera de 
l’av. de Can Cabassa des de l’av. de Montserrat 
Roig. 50.000 €

Posar més gira-gira als parcs infantils. 50.000 €

Marquesines a algunes parades de bus. 50.000 €

Millorar l’av. de Can Cabassa des de l’av. de 
Montserrat Roig. 50.000 €

Més seguretat als passos de vianants dels 
camins escolars de Can Mates (c. Josep Irla 
amb c. Marines). 50.000 €

Enllumenat a les zones verdes entre l’escola La 
Farga i l’Institut Escola Catalunya. 50.000 €

Millores al barri de Can Fontanals. 40.000 €

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

Si necessites ajuda per votar:
• Truca al 010 (o al 900 104 941 des d’un mòbil o 
fora del municipi).
• Demana cita al Servei d’Acompanyament 
Digital 689 20 40 73
• Envia un correu a participacio@santcugat.cat

PROPOSTES DE DESPESA ORDINÀRIA 
Són serveis i actuacions puntuals valorades com a 
màxim fins a 5.000 €. En total, hi ha 16.000 € a repartir 
entre els anys 2023 i 2024.

S’han presentat un total de 2 propostes que es poden 
fer amb el pressupost disponible. Per això, un cop va-
lidades pel Consell de Barri, s’executaran sense neces-
sitat de votació.

Cicle de cinema a la fresca. 5.000€  
Més Manga a les Biblioteques. 5.000€

1.
2.

decidim.santcugat.cat

Coneix el detall de 
les propostes i vota a


