
Votació de les propostes finalistes



Termini de votació de les propostes finalistes: 
del 8 al 19 d’agost de 2022

Escrutini públic: 21 d’agost de 2022, a les 6 de la tarda 

a la sala multifuncional

Decideix el destí de 

50.000 €
del pressupost 

municipal



Ciutadans i ciutadanes empadronats/des a 
Vilabella i majors de 16 anys

Qui pot votar?

Com podem fer-ho?

Lliurant la butlleta de votació, amb una proposta marcada a les oficines 
de l’Ajuntament en horari d’oficina.

(de 9 a 13 hores cada dia laborable i dimarts i dijous, també de 16 a 20 
hores)

Caldrà (DNI, passaport o carnet de conduir) que us 
identifiqueu amb un document oficial





TERRABLANC1

Millora de l’espai, renovació 
del tancament i col·locació de 
diversos elements per a ús 
esportiu, lúdic i de salut.

CARRER-CAMÍ DEL MOLINET 2

Arranjament del paviment
fins a la zona esportiva.

PARC INFANTIL DE L’ESCOLA3

Renovació dels jocs i 
mobiliari del pati de l’Escola. 

PISTA POLIESPORTIVA5

Renovació del paviment 
existent i col·locació de nous 
elements lúdic-esportius.

ENTRADES DEL POBLE6

Condicionar i millorar les 
entrades del poble amb la 
col·locació de nova 
senyalització.

CAMÍ DE MONTFERRI7

Arranjar el ferm i posar 
il·luminació en aquest tram.

AVINGUDA CATALUNYA4

Instal·lació d’enllumenat i  
d’arranjament d’algun tram 
del paviment actual i 
col·locació de nou mobiliari 
urbà.



TERRABLANC1

Millora de l’espai, 
renovació del 
tancament i 
col·locació de diversos 
elements per a ús 
esportiu, lúdic i de 
salut.



CARRER-CAMÍ DEL MOLINET 2

Arranjament del
paviment fins a la
zona esportiva.



PARC INFANTIL DE L’ESCOLA3

Renovació dels jocs i 
mobiliari del pati de 
l’Escola. 



AVINGUDA CATALUNYA4

Instal·lació 
d’enllumenat i  
d’arranjament d’algun 
tram del paviment 
actual i col·locació de 
nou mobiliari urbà.



PISTA POLIESPORTIVA5

Renovació del 
paviment existent i 
col·locació de nous 
elements lúdic-
esportius.



ENTRADES DEL POBLE6

Condicionar i millorar 
les entrades del poble 
amb la col·locació de 
nova senyalització.



CAMÍ DE MONTFERRI7

Arranjar el ferm i posar 
il·luminació en aquest 
tram








