
CONSULTA  
POPULAR PER LA 
PISTA ESPORTIVA AL 
CAP DEL PLA 

HA ARRIBAT L’HORA D’ESCOLLIR ON VOLS LA PISTA ESPORTIVA QUE 

DURANT ANYS HEU DEMANAT ELS VEÏNS. DES DE L’AJUNTAMENT HEM 

DECIDIT QUE LA ÚLTIMA PARAULA LA TINGUEU VOSALTRES, TOTS ELS 

VEÏNS DEL BARRI.    
 

 

 
 
 
 
 



ON?    Local Associació de Veïns del Cap del Pla (C/Cadí 32) 
QUAN?   Divendres 5 de maig, de 16:30 a 19:30h 
    Dissabte 6 de maig, de 9:30 a 13:30h 
 
QUI POT VOTAR?  Tots els empadronats al barri (abans de 31 de desembre) 

i majors de 16 anys el dia d’inici de la consulta (5 de 
maig) 

 
QUÈ PREGUNTEM? Preguntem on cal ubicar la pista esportiva del barri, i 

donem a escollir 2 opcions 
 

 
“Quina ubicació esculls per la pista esportiva del Cap del Pla? 

                 EMPLAÇAMENT A – zona cementiri 
                            EMPLAÇAMENT B – zona carrer Cadí 
 
 
QUIN ÉS EL COST? L’obra té el mateix cost de construcció, que està 

pressupostada en 72.430,86€. I s’executarà tan bon punt 
tinguem els terrenys apunt 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS EMPLAÇAMENTS: 
 
EMPLAÇAMENT A - Terreny municipal de 2.800m2 i ja qualificat per construir-hi la 
pista esportiva. No cal esperar cap dia per iniciar la construcció ni tampoc cap 
pagament addicional al pressupostat. Si és l’opció escollida, la setmana següent 
al resultat comença la licitació de l’obra 
 
EMPLAÇAMENT B - Terreny de propietat privada i que necessita 2 condicions per 
fer-hi qualsevol actuació: 

1a. Arribar a un acord amb la propietat per cedir l’espai o un acord de 
compra del mateix, amb un sobre cost per l’ajuntament 
2a. Realitzar els canvis urbanístics necessaris per poder construir legalment 
la pista 

Si aquesta és l’opció escollida, un cop assolides les 2 condicions, es començaria 
la licitació de l’obra.  
 
 



 



 
 
INFORMACIONS A TENIR EN COMPTE: 
 

1. La votació és vinculant: quin sigui el resultat de la mateixa, s’aplicarà en la 
major brevetat possible. 

2. S’ha creat una comissió mixta per vetllar per aquesta consulta, formada per 
electes de l’ajuntament (govern i oposició) i membres de l’Associació de 
Veïns 

3. Es farà difusió pels canals habituals de l’ajuntament, bustiada general a les 
cases i un acte informatiu obert a tota la ciutadania del barri el proper 
divendres 28 d’abril a les 19:30h 

4. Des de la comissió mixta es demana una bona implicació i participació dels 
veïns del barri. És una actuació que s’ha demanat durant anys i, ara que es 
portarà a terme, es vol escoltar l’opinió de tots els qui en podran gaudir de 
forma directa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació a www.gironella.cat 
 
 
 
 
 

 

http://www.gironella.cat/

	ha arribat l’hora d’escollir on vols la pista esportiva que durant anys heu demanat els veïns. des de l’ajuntament hem decidit que la última paraula la tingueu vosaltres, tots els veïns del barri.

