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#somdeJesús

Amb la present butlleta, autoritza que les dades personals facilitades seran incorporades 
al fitxer de “participació ciutadana” responsabilitat de l’EMD de Jesús, amb la finalitat de 
gestionar els pressupostos participatius.
Les seues dades no seran cedides a tercers, llevat obligació legal, i seran conservades mentre 
sigui legítim per la finalitat per la qual van ser captades. Com a persona interessada, podrà 
indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació 
o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les 
dades enviant una sol·licitud juntament amb la fotocòpia del seu DNI a Plaça Pati de la 
Immaculada, nº1, 43590 de Jesús. Tanmateix podrà presentar una reclamació davant de 
https://apdcat.gencat.cat/ o posar-se en contacte amb el DPO a dpo@emdjesus.cat

més informació a:
www. jesus.cat

https://www.jesus.cat/pparticipa21/index.php

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

decidim el destí de

del pressupost d’inversions

Totes les persones empadronades a 
Jesús que a data 31/12/2021 hagen 
complert 16 o més anys.

Caldrà identificar-se amb el DNI i la data de naixement.
Només es podrà votar una vegada.
No s’admetran butlletes estripades, esmenades o ratllades.

A través de https://www.jesus.cat/

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

Matins: de dilluns a divendres de 9h a 13:30h. 
Tardes: dijous de 16h a 18:30h.

Punt Mòbil (informació de lloc, data i hora per eBando).

QUI POT VOTAR?

COM FER-HO?

BUTLLETA 
DE VOTACIÓ

JESÚS 202140.000€

Voteu del 20 de setembre al 
10 d’octubre de 2021



ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ACONDICIONAMENT ACÚSTIC DE LA SALA 
D’ASSAIG DE L’ESCOLA DE MÚSICA

ESCENARI PER A FESTES

PASSEIG PUIG: PASSEIG VERD NATURALITZACIÓ DELS PATIS

ARREGLAR VORERES NOVA INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA, AIGUA 
FREDA I CALENTA ALS VESTIDORS DEL CAMP

ENLLUMENAT ENTRADA A JESÚS NOU PUNT CONNEXIÓ WIFIINSONORITZACIÓ PAVELLÓ

Podeu escollir un màxim de 
tres propostes!

Les butlletes amb més de tres propostes 
assenyalades seran considerades nul·les.

dni

data naixement

Tria’n3

/ /

1
7

5

2 8

3 9

4 106

40.000€
10.000€

30.000€

40.000€ 7.000€

20.000€
35.000€

40.000€ 2.000€35.000€

1. C12 semàfor: suavitzar la 
rampa, eixamplar-la i posar 
una barana 
2. C/ Sta. M. Rosa Moles (al 
costat del tanatori): fer més 
ampla la vorera
3. C/ Primitiu Sabaté amb el 
C/ Sebastián Ladrón: fer una 
rampa a banda i banda.

Col·locació de panells 
d’atenuació acústica o altres 
elements per tal de millorar 
el comportament acústic i la 
reverberació acústica de la 
sala polivalent i d’assaig de 
l’Escola de Música.

Adquisició d’un escenari 
nou pels diferents actes que 
es realitzen al nostre poble. 
Escenari desmuntable, per 
fer-ne ús durant tot l’any a 
qualsevol lloc del poble.

Dissenyar una actuació de 
jardineria per convertir el 
Passeig Puig en un passeig 
verd, d’arbres i espais amb 
bancs i gronxadors per fer 
una zona amable a l’exterior 
dels centres educatius i la 
Masia.

Transformar els patis de 
l’Institut Escola Daniel 
Mangrané, Som-hi i Pas a Pas, 
en espais de vida, més verds, 
més vitals, més humans i 
sobretot, més pedagògics i 
divertits.

Arreglar totes les voreres que 
estan aixecades pels arbres 
a l’Avinguda de Jesús a 
Roquetes per evitar caigudes 
dels vianants.

Instal·lació sistema generació 
d’aigua calenta per millorar 
la temperatura i substitució 
aixetes dutxes, lavabos i 
fluxors wc als vestidors local, 
visitant, àrbitres i lavabos 
homes/dones.

Instal·lar una primera fase 
d’enllumenat a l’antiga Ctra. 
de Xerta fins a la rotonda de 
la Casella.

Zona wifi al parc del costat 
de l’Institut Escola Daniel 
Mangrané. Elements que 
intervenen en aquest 
projecte: 4 Repetidors i 1 
antena.

Millora acústica del pavelló 
amb  plaques d’atenuació o 
similar.


