ON I QUAN PUC VOTAR?
Del dia 15 al 25 de novembre de 2018, als següents llocs:
Presencialment a:

Arriba l’hora de votar les propostes
elaborades per la ciutadania de Valls per als
Pressupostos Participatius del 2019!!
Podran votar totes les persones
empadronades a Valls majors de
16 anys (amb un mínim de 4 mesos
d’empadronament).
COM PUC VOTAR?
Marcant un màxim de 3 propostes
en aquesta butlleta i presentant-la,
acompanyada del DNI o el NIE, als
equipament o espais habilitats per a les
votacions o bé de manera telemàtica
(només majors de 18 anys) a través de la
pàgina web municipal
www.valls.cat/votapropostes2019
Les propostes guanyadores s’escolliran
en funció dels vots obtinguts i tenint en
compte que no superi la partida total del
procés, els 200.000 €.
Si les vostres propostes estan entre les vàlides,
recordeu d’animar a tothom a votar-les!

DECIDIM ENTRE TOTES
I TOTS!

Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, de dilluns a divendres
de 9h a 14h i dimarts i dijous de 17h a 19:30h.
Biblioteca Carles Cardó, de dilluns a divendres de 9:30h a 20h
i dissabtes de 9:30h a 13h.
Vallsgenera, de dilluns a divendres de 9h a 14h.
Centre Esportiu Municipal El Fornàs, de dilluns a divendres
de 6:30h a 22h, dissabtes de 9h a 14h i de 16h a 19h
i diumenges de 10 a 14h.

VOTEM
LES PROPOSTES
PER AL 2019

Punts de votació mòbil instal·lats en els esdeveniments culturals
del 15 al 25 de novembre.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

www.valls.cat/votapropostes2019

Del 15 al 25 de novembre de 2018

6.500 €

5.600 €

6.200 €

Pintar pista poliesportiva a la plaça
damunt del pàrquing de l’hospital
i posar-hi cistelles de bàsquet.
Adequació del Pavelló de Fontscaldes
posant vestuaris.
Circuit de salut al camí de la Verneda,
camí de Vallmoll i Camí de la Font
de St. Bernat al Pont de Goi.
Millora de la pista de bàsquet del barri
de la Colla Vella (tancar-la i posar
cistelles antivandàliques).
Habilitar pista poliesportiva al solar
on hi havia l’IES Serra de Miramar
i adequar-lo com a zona d’esbarjo.
Parc de Salut a El Fornàs, barri
de les Comarques, plaça dels Pins
i Pisos de Clols.
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10 Tennis de taula a les places de
St. Josep Obrer, Parc Barrau, El Vilar
i barri de les Comarques.
11 Marquesina parada autobusos de la
carretera del Pla.
Parada dels Blocs Muñoz.
12 Plataforma per accedir a l’autobús
a la parada dels Pisos del Clols.
13 Remolc Emergències Protecció Civil.

45.000 €

Renovar i millorar la pista del barri
dels Pisos del Clols.
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190.000 €

35.000 €

26 Renovació i ampliació
de parc infantil de Mas Clariana.

34.000 €

24 Arranjament de l’actual parc infantil
del barri Alt Camp.
25 Acabament de la urbanització
del Parc Barrau (millora de
l’enjardinat, canvi d’algun llum,
millora del parc infantil).

95.000 €

6.800 €

7.000 €

27.000 €

7.500 €

23 Canvi de les faroles del barri
de les Comarques.

22 Habilitar un pipican a Fontscaldes.

21 Canviar els bancs del barri
dels Pisos del Clols.

20 Habilitar una zona verda d’oci
a Fontscaldes amb parc de salut,
bancs i jocs infantils.

19 Aplicació App d’informe, seguiment
i resolució incidències de la ciutat.

11.000 €

60.000 €

17 Carril Bici Valls.
18 Ampliació xarxa aparcabicicletes.

22.500 €

59.100 €

15.000 €

16 Rampa de Mobilitat a la Xamora.

15 Passos de vianants elevats a la rotonda
de Chrysalis, passarel·la, condicionament
plataforma, baranes, pintura
i senyalització.

14 Millora de la passarel·la que comunica
la plaça St. Francesc amb el barri
de la Colla Vella.

www.valls.cat/votapropostes2019

13.000 €

112.000 €

11.500 €

10.000 €

90.000 €

2.250 €

47.700 €

86.000 €

Telons i cortinatges Teatres de Valls.
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40.000 €

Crear un local social per a l’AAVV
de Sant Josep Obrer.
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MARCA AMB UNA X UN MÀXIM DE 3 PROPOSTES
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