
PARTICIPATIUS
PRESSUPOSTOS

EL PLA DE SANTA MARIA

TERMINI

VOTEU DEL 15 DE JULIOL AL 20 D’AGOST DE 2022

Presentació de les propostes guanyadores:  
27 de setembre de 2022

Es pot votar del 15 de juliol 
al 20 d’agost de 2022

i
Web
http://www.elpladesantamaria.cat/ajuntament/pressupostos-participatius

Correu electrònic
pressupostosparticipatius@elpladesantamaria.org

Facebook
Ajuntament del Pla de Santa Maria

Instagram
@ajpladestamaria

App
“El Pla al dia”

MÉS 
INFORMACIÓ

DECIDIM EL DESTÍ DE

50.000 €
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

2022

QUI POT VOTAR

COM FER-HO

Les persones majors de 16 anys 
que portin un mínim de quatre mesos 
empadronades al Pla de Santa Maria.

Lliurant aquesta butlleta, amb un màxim 
de tres propostes marcades, a les oficines 
de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic:

• Matins de dilluns a divendres, de 10:00 a 13:30 hores.

• Tardes de dilluns i dimecres, de 18:00 a 20:00 hores.

Caldrà identificar-se amb un document oficial 
(DNI, passaport, carnet de conduir). 
Només es podrà votar una vegada. 

No s’admetran butlletes estripades, esmenades o ratllades.

2022



Arranjament del pati davant 
del Local de Joves
Pavimentació i adequació 
del terra d’aquest espai exterior.

50.000€

Millores a les colònies felines
Instal·lació de contenidors dormitori i 
menjadors per a gats. Delimitació de la 
zona de les colònies felines municipals.  
Habilitació de zones per a les seves  
necessitats (sorrals).

15.500€

Plaques solars  
als edificis municipals
Instal·lació de plaques solars a les teula-
des dels edificis municipals per afavorir 
l’autoconsum i disminuir l’ús d’energies 
no renovables.

45.000€

Reformes al Camp de futbol
Millora de l’accessibilitat amb una rampa 
adaptada per a persones minusvàlides i 
instal·lació d’un marcador digital.

50.000 €

Millores al bar 
del Camp de futbol
Ampliació del bar del Camp de futbol, 
amb un tancament que permeti resguar-
dar-se del fred i la pluja.

20.000€

El pati de l’escola, 
un espai d’aprenentatge
Condicionament del pati de l’escola amb 
nous espais de joc: un sorral, un racó de 
joc simbòlic, tres taules de ping-pong i 
una caseta per a les joguines d’educació 
infantil. Ampliació de l’hort.

40.000€

Enllumenat públic sostenible 
i intel·ligent
Substitució de fanals o lluminàries 
per enllumenat intel·ligent d’origen  
fotovoltaic i col·locació de sensors de 
moviment.

50.000€

Mobiliari urbà
Col·locació de bancs i papereres als  
carrers del Vall i Sindicat, passeig del 
Pla i avinguda Gaudí. 

10.000€

Arranjament a l’exterior del 
Pavelló
Instal·lació d’una barana davant del  
Pavelló, a la zona d’aparcament semi-
circular, per evitar accidents i caigudes 
pel fort desnivell.

50.000€
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Marqueu amb una creu fins a tres propostes


