Vota fins al 13 de maig
—
DNI (obligatori)

Data de naixement (obligatori)
Adreça electrònica

—

A
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A
O BU

#PracticoCiutat

Tria un màxim de:
5 projectes de ciutat i 5 projectes de barri
—
Declaro: Que sóc major de 14 anys i estic empadronat a
Sant Cugat. Que totes les dades de caràcter personal que
consten en aquesta butlleta són veraces i completes.

—

Projectes de ciutat (fins a 300.000 €)

Projectes de barri (fins a 80.000 €)

1. Millora i senyalització de camins de Collserola

16. Itinerari de bicis i vianants de Can Magí a Coll Favà

2. Carril bici a totes les escoles públiques

17. Soterrar el cablejat aeri al carrer Joan XXIII

3. La Cuina Eco de Collserola: espai d’inclusió social

18. Parc de jocs i esport a Volpelleres

4. Pla de pintura mural: obres d’art al carrer

19. Potenciar la zona esportiva del Parc Central

5. Nou parc d’skate a Sant Cugat

20. Millorar el Parc de Can Picanyol i Can Gatxet

6. Informatitzar les aules de la Casa de Cultura

21. Aparells de manteniment físic a la plaça Jocs Florals

7. Completar el carril bici a l’av. Rius i Taulet

22. Millorar l’accés a peu per l’av. Verge de Montserrat

8. Comprar vehicles de transport adaptat

23. Coberta desplegable pel pati del Casino La Floresta

9. Pista de patinatge

24. Anella Verda: xarxa de camins pel bosc de La Floresta

10. Il·luminació a la carretera de Rubí

25. Parc de tirolines per a infants a Les Planes

11. Local per a entitats de suport a la salut mental

26. Espai de socialització per a gossos a Les Planes

12. Energia solar amb finalitats socials

27. Aula Musical a les Planes

13. Banys públics als parcs i als itineraris del bus

28. Arranjar la pista de Mas Gener

14. Espai d’esport a l’aire lliure Volpelleres

29. Espai esportiu a l’aire lliure al sector Can Rabella

15. Espais d’ombra als parcs

30. Espai gastronòmic i cultural al Casal Mira-sol

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran al fitxer ATENCIÓ CIUTADANA, creat per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès amb la finalitat de recollir les votacions dels pressupostos participatius. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
previstos a la Llei us podeu adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat.

Vota fins al 13 de maig
—
DNI (obligatori)

Data de naixement (obligatori)
Adreça electrònica

—

Projectes de ciutat (fins a 300.000 €)
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#PracticoCiutat

Tria un màxim de:
5 projectes de ciutat i 5 projectes de barri
—
Declaro: Que sóc major de 14 anys i estic empadronat a
Sant Cugat. Que totes les dades de caràcter personal que
consten en aquesta butlleta són veraces i completes.

—
Projectes de barri (fins a 80.000 €)

1. Millora i senyalització de camins de Collserola

16. Itinerari de bicis i vianants de Can Magí a Coll Favà

2. Carril bici a totes les escoles públiques

17. Soterrar el cablejat aeri al carrer Joan XXIII

3. La Cuina Eco de Collserola: espai d’inclusió social

18. Parc de jocs i esport a Volpelleres

4. Pla de pintura mural: obres d’art al carrer

19. Potenciar la zona esportiva del Parc Central

5. Nou parc d’skate a Sant Cugat

20. Millorar el Parc de Can Picanyol i Can Gatxet

6. Informatitzar les aules de la Casa de Cultura

21. Aparells de manteniment físic a la plaça Jocs Florals

7. Completar el carril bici a l’av. Rius i Taulet

22. Millorar l’accés a peu per l’av. Verge de Montserrat

8. Comprar vehicles de transport adaptat

23. Coberta desplegable pel pati del Casino La Floresta

9. Pista de patinatge

24. Anella Verda: xarxa de camins pel bosc de La Floresta

10. Il·luminació a la carretera de Rubí

25. Parc de tirolines per a infants a Les Planes

11. Local per a entitats de suport a la salut mental

26. Espai de socialització per a gossos a Les Planes

12. Energia solar amb finalitats socials

27. Aula Musical a les Planes

13. Banys públics als parcs i als itineraris del bus

28. Arranjar la pista de Mas Gener

14. Espai d’esport a l’aire lliure Volpelleres

29. Espai esportiu a l’aire lliure al sector Can Rabella

15. Espais d’ombra als parcs

30. Espai gastronòmic i cultural al Casal Mira-sol

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que les dades consignades en aquest document s’incorporaran al fitxer ATENCIÓ CIUTADANA, creat per l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès amb la finalitat de recollir les votacions dels pressupostos participatius. Amb la signatura d’aquest document atorgueu el vostre consentiment al tractament de les dades. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
previstos a la Llei us podeu adreçar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, presencialment, per correu ordinari indicant “Ref. Protecció de dades” o bé per correu electrònic a lopd@santcugat.cat.

