
 
 

 
 
 

 

 

Benvolguts veïns, 

 

Un cop més ens posem en contacte amb vosaltres per seguir amb la nostra 

línia de govern oberta i participativa que, sempre que és possible, està obert a l’opinió 

dels veïns del poble. 

De la mateixa manera que en altres ocasions, volem demanar-vos el vostre 

parer respecte a un projecte que té a veure tant amb l’ordenació urbanística que volem 

per al poble com amb el pressupost que caldrà dedicar a una obra que és 

imprescindible que completi el seu procés d’entrada en funcionament. 

En breu entrarà a funcionar a ple rendiment el nou dipòsit d’aigua potable 

ubicat a la Carretera del Parc Samà, que solucionarà de manera definitiva els 

problemes de pressió de l’aigua que tenen moltes llars de la vila. Un cop entri en 

funcionament aquest nou dipòsit, caldrà decidir què fer amb el dipòsit antic del Carrer 

Malla, que ha quedat inservible i per al qual tenim dues opcions. 

 

OPCIÓ A: Desmantellar-lo i retirar-lo. 

Mitjançant una operació que tindria un cost aproximat de poc més de 16.000 

euros i que conduiria a la desaparició d’aquesta infraestructura ja obsoleta. L’espai 

que ha ocupat fins ara quedaria lliure i l’enjardinaríem per fer una petita zona verda. 

 

OPCIÓ  B: Restaurar-lo i deixar-lo visible com a element històric. 

Amb la rehabilitació de l’estructura metàl·lica, la pintura del dipòsit de formigó i 

el tancament perimetral de la zona per a que pugui conservar-se com a record i 

testimoni d’altres temps. Aquest projecte tindrà un cost d’uns 48.500 euros. 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

Així, per prendre una decisió que, com podeu entendre, té certa rellevància per 

nosaltres i per les generacions futures, us demanem el vostre parer a través del 

sistema que ja hem fet servir en altres ocasions. 

 A la pregunta concreta:  

 

Què cal fer amb l’antic dipòsit d’aigua potable un cop ja no estigui 

en funcionament? 

Opció 1. Desmantellar-lo i retirar-lo 

Opció 2. Restaurar-lo i deixar-lo visible com a element històric. 

 

 

El procediment que emprarem per preguntar-vos la vostra opinió és el 

següent: 

1. Lliurarem aquesta comunicació a cada vivenda del nostre poble 

amb tants fulls annexos com persones de 16 anys hi estiguin empadronades. 

2. Cada persona major de 16 anys podrà emetre el seu vot i 

dipositar-lo a la Casa de la Vila en horari d’atenció al públic, des de dia 12 de 

febrer a les 8h fins el 26 de febrer a les 12 hores degudament plegada per 

evitar que es vegi el que s’ha votat. 

3. El vot s’introduirà en una urna segellada. Caldrà que la persona 

acrediti la seva personalitat presentant el DNI o document identificatiu 

equivalent per a que es pugui comprovar que està degudament empadronada 

al municipi i que té l’edat mínima permesa per participar en el procés de 

consulta. 

4. El recompte de vots es realitzarà a la sala de plens de 

l’Ajuntament el dia 26 de febrer a les 13.00 hores en un acte públic. 

 



 
 

 
 
 

 

 

Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta que tingueu al 

respecte tant del projecte com del procés participatiu, i us animem a que digueu quin 

és el vostre parer perquè, quan es fan entre tots, les coses sempre són millors. 

Rebeu una cordial salutació: 

 

L’equip de govern municipal. 

 



 
 

 
 
 

                                                                                               

 

Butlleta de participació 

 

 

Què cal fer amb l’antic dipòsit d’aigua potable un cop ja 

no estigui en funcionament? 

 

Opció 1. Desmantellar-lo i retirar-lo 

Opció 2. Restaurar-lo i deixar-lo visible com a element històric. 

 

          Opció 1               Opció 2             Blanc 

 

 

 

 

(Marqueu amb una X l’opció que preferiu) 

 


