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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/pparticipa22/index.php

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

decidim el destí de

del pressupost d’inversions

Totes les persones empadronades a Jesús que a data 
31/12/2022 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 16:30h a 18:30h.

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

QUI POT VOTAR?

COM FER-HO?

BUTLLETA 
DE VOTACIÓ

JESÚS 2022
40.000€

Voteu del 23 de setembre al 
16 d’octubre de 2022

Aquestes propostes han estat escollides al Consell de 
Participació Ciutadana que es va realitzar el passat 5 de juliol. 
Els representants que van assistir  al Consell de Participació 
Ciutadana van prioritzar per mig d’un sistema de votació les 
propostes que es presenten a la fase final de votació. 
Les 10 propostes finalistes passen a la fase de VOTACIÓ 
POPULAR (setembre-octubre de 2022). Totes les persones de 
16 i més anys que estiguin empadronades a Jesús podran votar-
les.
S’executaran les propostes que obtinguin més vots fins a esgotar 
el pressupost de 40.000€ destinats a aquest procés.



ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES ENLLUMENAT DE NADALMILLORA ACCÉS A JESÚS PER LA CASELLA

GRONXADORS INCLUSIUS

PUMPTRACK / SKATE PARK

TRANSFORMACIÓ PLAÇA
ENTRE PÈRGOLA I EMD

MILLORA DE L’ESPAI DE L’AUBE

FER UN POBLE MÉS BONIC
ARREGLANT CARRERS

Podeu escollir un màxim de 
tres propostes!

40.000€

40.000€

40.000€

14.500€

40.000€

40.000€

40.000€ 20.000€40.000€

1. Anivellar els passos de 
vianants elevats amb les 
respectives voreres. 
2. Fer rampes a banda 
i banda al C. Primitiu 
Sabaté encreuament amb 
el C. Sebastián Ladrón.

Renovar les llums de 
Nadal i posar-ne a més 
carrers (no sols els carrers 
principals, sinó també 
a carrers travessers com 
Carrer Flix [la part que 
dóna a l’Av. Molins del 
Compte], c/d’Aldover, c/
Garcia, c/Misericordia, c/
Saragossa... i places)

Millora de la circulació i 
evitar perills als usuaris 
que utilitzen aquest tram. 
Posar-hi il·luminació i 
un carril bici o per als 
vianants.

Instal·lar algun gronxador 
inclusiu al nostre 
poble i així contribuir 
perquè tots els xiquets, 
independentment del seu 
estat físic, puguen xalar 
del joc a la plaça.

Un pumptrack 
irregular amb 
corbes i salts de tota 
mena per fer esport 
i entreteniment 
a Jesús. Per a 
bicicletes, skate i 
patinets.

Potenciar l’entrada de 
l’edifici de l’EMD de Jesús 
fent una gran plaça frontal 
on a l’ombra dels lledoners 
la gent tingui un espai de 
trobada i esbarjo comú, 
lliure de vehicles.

Remodelar l’espai i millorar 
la seva accessibilitat 
i la dels contenidors 
d’escombraries facilitant 
la circulació i l’accés al 
camí del Terrer Roig i a 
l’antiga carretera de Xerta.

Reparar l’asfalt de carrers 
i tapar forats per evitar 
perills.

40.000€

AMPLIACIÓ I COBERTA GRADA
CAMP DE LA SANTA CREU
Ampliar la graderia 
actual de forma lateral 
per augmentar les 
localitats amb seient i 
cobrir-la per protegir i 
evitar les inclemències 
climatològiques.

CUINA MENJADOR ESCOLAR
Renovació de tota la cuina 
del menjador escolar de 
l’IE Daniel Mangrané 
per donar millor servei a 
l’increment d’usuaris.

Tria’n3
Les butlletes amb més de tres propostes 

assenyalades seran considerades nul·les.

/ /

dni

data naixement


