
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
2022-2023

Des de l’Ajuntament de Puigpunyent us animem a vo-
tar als pressupostos participatius 2022-2023, els primers 
del municipi!

Només es podrà emetre un vot per persona; per 
aquest motiu és obligatori estar empadronat a Puigpun-
yent. Poden votar a partir dels 16 anys (des de dia 01 
de gener de 2022). Caldrà indicar el nom i llinatges tal i 
com apareixen al DNI, el DNI i la data de naixement. 
Teniu del dia 23 de desembre al 09 de gener de 2023 
per votar a la pàgina web o oficines de l’Ajuntament o a 
la bústia del Casal de Cultura de Galilea. 

Al full de votacions podeu votar les propostes de 
Puigpunyent/Son Serralta i de Galilea/Conques (no es 
obligatori votar als dos nuclis ni votar totes les pro-
postes).

Podeu puntuar de 0 a 3 les propostes del formulari, 
essent 3 la valoració màxima. A la pàgina web podeu 
trobar més informació sobre les propostes finalistes

Nom:   

1r Llinatge:   

2on Llinatge:

Data naixement dd/mm/aaaa:

DNI:

NUM PROPOSTES PUIGPUNYENT/SON SERRALTA VAL. ECONÒMICA PUNTUACIÓ (0-3)

01 Pista de Pàdel 20.000 €

02 Cobertura Pista de Pàdel 32.000 €

03 Exposició Artistes Locals 2.000 €

04 Bus i Batxillerat FP 32.000 €

05 Parc Infantil 0-5 15.000 €

06 Millorar Espai Co-Working 8.000 €

07 Zona d’Ocí Caní: Pipican 3.000 €

08 Electromobilitat 32.000 €

10 Subvenció pràctica esportiva 20.000 €

11 Subvenció plaques solars 32.000 €

12 Canvi d’ubicació colònies felines 500 €

13 Tancament total del camp de futbol 11 3.000 €

14 Instal·lació de senyals d’advertència vers els excrements dels animals de 
companyia 2.000 €

15 Ordenació del tràfic 2.000 €

17 Nou asfaltat i millora enllumenat públic del carrer de la vila 10.000 €

18 Millora de les instal·lacions destinades a la pràctica del basquet al polies-
portiu 2.000 €

21 Pista Multiesport Volleyball + Basket 3X3 20.000 €

22 Concert de La Pegatina 10.000 €

23 Marge de pedra, berenadors i petanca 10.000 €

24 Un casal recreatiu 3.500 €

NUM PROPOSTES GALILEA/CONQUES VAL. ECONÒMICA PUNTUACIÓ (0-3)

09 Electromobilitat 8.000 €

19 Àrea recreativa 8.000 €

20 Exposició de fotografies al carrer 2.000 €

25 Recuperació de Ses Timbes 8.000 €

16 Projecte pilot de recollida selectiva de residus a Conques 8.000 €


