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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 les Planes. 

Durant els darrers mesos, heu presentat 46 
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.

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 les Planes.  
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 lesplanes@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.
Les Planes decideix el destí de 216 mil euros.

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

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



decidim.santcugat.cat

Coneix el detall de 
les propostes i vota a

VOTA 8 
PROPOSTES PER 

A LES PLANES!

PROPOSTES D’INVERSIÓ
Les inversions són obres o actuacions de millora que 
perduren en el temps. Són projectes de fins a 50.000€ 
i la partida total disponible és de 200.000€.

PROPOSTES DE DESPESA ORDINÀRIA 
La despesa ordinària són serveis i actuacions puntuals. 
Són projectes de fins a 5.000€ i la partida total dispo-
nible és de 16.000€.

PROPOSTES A VOTACIÓ 
Pots votar un màxim de 8 propostes: 4 d’inversió i 4 de despesa ordinària

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13. 

14.

Tancament dels contenidors de Can Cortés. 50.000 €

Tancament dels contenidors de les Planes (zona 
Creu d’en Blau). 50.000 €

Redacció d’un projecte per habilitar escales i passat-
ges a les Planes. 50.000 €

Millora de l’Espai Pere Grau, habilitant una zona de 
pícnic i lleure. 50.000 €

Ampliació i millora de la vorera de sortida de l’escola 
bressol El Molí. 50.000 €

Carregador públic de cotxe elèctric. 50.000 €

Millores al camí de la font del Rabassalet i instal·lació 
d’elements d’esport. 50.000 €

Instal·lació i recuperació de fonts públiques. 50.000 €

Restauració de la font de la Rosalia. 50.000 €

Millorar l’Espai Eco. 50.000 €

Millora de la mobilitat dels vianants. 50.000 €

Equipament per al taller de restauració de mobles i 
autoconstrucció amb fusta reciclada. 10.000 €

Cartells informatius de les normes sobre  
gossos. 10.000 €

Redacció del projecte de remunta de l’Espai Pere 
Grau. 40.000 €

Campanya de prevenció del mosquit tigre a les 
Planes. 5.000 €

Cicles musicals temàtics. 5.000 €

Campanya per a la prevenció d’incendis. 5.000 €

Propostes lúdiques i culturals per a infants i 
joves. 5.000 €

Jornada cultural “Viure amb el bosc”. 5.000 €

Campanya d’informació i sensibilització envers 
les deixalles i brossa. 5.000 €

1.

2.
3.
4.

5.
6.

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


