PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
#VALLS2022

QUI POT VOTAR?
Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades
a Valls (amb un mínim de 4 mesos d’empadronament)

COM HE DE VOTAR?
Marcant les 3 propostes que consideris millors per Valls:
1 de Centre Històric i 2 d’altres temàtiques

PER A MES INFORMACIÓ:
www.valls.cat/Pressupostos2022

Pots fer-ho:

TELEMÀTICAMENT
si disposes de certificat digital a través de:
www.valls.cat o APP TRAMIT

PRESENCIALMENT
Punts fixos:
VESTÍBUL DE L’AJUNTAMENT
BIBLIOTECA CARLES CARDÓ
VALLSGENERA
CENTRE ESPORTIU EL FORNÀS
Punts mòbils de votació instal·lats els dies:
6, 9, 13, 20, 23 i 27 d’abril al Pati.
Les propostes guanyadores s’escolliran en funció dels vots
obtinguts. Si heu realitzat una proposta que està entre les
vàlides, animeu a tothom a votar-la!

DECIDIM ENTRE TOTES I TOTS!

del 4 al 30 d’abril
VOTACIÓ FINAL
Arriba l’hora de votar les propostes
elaborades per la ciutadania de Valls per
als Pressupostos Participatius del 2022

1. Instal·lació de
càmeres de seguretat al
Centre Històric.
Aparcaments municipals del
Centre Històric.
10.000 €

2. Plataforma única
al carrer Sant Francesc.
Ampliar l’espai de vianants
des del Portal Nou fins a la
plaça de la Fusta. Carrer Sant
Francesc.
62.500 €

3. Senyalització
del Centre Històric.
Millorar la senyalització tant de
trànsit com informativa dels
carrers del Centre Històric.
20.000 €

4. Zona de vianants
amb restricció al trànsit
rodat.
Ampliació de la zona de
vianants amb la instal·lació de
lectors de matrícules. Centre
Històric. 62.500 €

5. Urbanització del
carrer d’en Gassó.
Urbanitzar el carrer millorant el
paviment i la il·luminació.
Carrer d’en Gassó.
62.500 €

6. Habilitar
habitatges per destinar-los
a lloguer social.
Obres de rehabilitació en habitatges per destinar-los a lloguer
social al Centre Històric.
62.500 €

7. Pavimentació del
camí del Bosc.
Pavimentar els trams en mal
estat per facilitar el pas de
vianants i vehicles. Camí del
Bosc.
55.000 €

8. Adaptar
contenidors d’escombraries
en desús per crear refugis
per a gats de carrer.
Espais on hi ha colònies de
felins.
7.000 €

9. Millores en
l’accessibilitat.
Rebaixar els xamfrans de les
voreres per millorar l’accessibilitat.
Muralla de Sant Antoni.
18.000 €

10. Millorar l’interior
del pont del Fornàs.
Reforçar la il·luminació i instal·
lar reductors de velocitat.
Pont entre els carrers Avenir i
Francesc Gumà i Farran.
25.000 €

11. Rampa al barri
de la Xamora.
Rampa d’accés a la plaça dels
Pins per millorar la mobilitat de
les persones. Entre la plaça
dels Pins i el carrer Pont de
Goi. 60.000 €

12. Instal·lació de
fonts públiques.
Instal·lar fonts amb aigua potable prop de les escoles.
Zones properes a les escoles.
35.500 €

13. Ampliar la
il·luminació de la zona
d’esports urbans
Instal·lar enllumenat al costat
de l’skate park. Zona esports
urbans del Fornàs.
50.000 €

14. Nous punts de
recàrrega per a vehicles
elèctrics.
Instal·lar dos punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics. Plaça
del Portal Nou i entorn del pavelló del Fornàs. 90.000 €

15. Pavimentació
de l’espai de la fira
d’atraccions.
Arreglar i pavimentar la zona
on s’ubica la fira de Santa
Úrsula.
110.000 €

16. Nous passos de
vianants elevats.
Instal·lació de cinc passos de
vianants elevats per reduir la
velocitat.
A les principals vies d’accés a
la ciutat. 18.000 €

17. Senyalització
d’aparcament per a
autocaravanes.
Delimitar dues zones d’aparcament amb senyalització a terra
i vertical. Pàrquings Barri Vell i
Hort del Carme. 5.000 €

18. Nou conjunt
semafòric.
Instal·lar conjunt semafòric per
prevenir accidents.
Cruïlla dels carrers Avenir i del
Tren.
60.000 €

19. Construcció de
WC públics.
Dos mòduls de WC públics a
la zona d’esports urbans del
Fornàs.
Zona d’esports urbans.
25.000 €

20. Arranjament del
passeig Tarradellas
Arranjament de la primera part
del passeig, seguint el model
del tram central.
Passeig President Tarradellas.
90.000 €

21. Nous ressalts
reductors de velocitat.
Instal·lació de ressalts per
controlar la velocitat.
Carrer Jacint Verdaguer.
3.000 €

22.Tendals en
parcs infantils.
Instal·lació de tendals en
zones de joc infantil per gaudir
d’ombra. Zones del Fornàs,
Vilar i Verneda.
60.500 €

23. Vestidors a la
pista d’atletisme Marta
Galimany.
Construcció de dos mòduls
de vestidors per donar aquest
servei a les instal·lacions.
110.000 €

24. Rocòdrom a
l’aire lliure.
Instal·lació d’un rocòdrom de
4 metres a la zona d’esports
urbans del Fornàs.
Zona d’esports urbans del
Fornàs. 132.000 €

25. Grades a la
pista d’atletisme Marta
Galimany.
Construcció d’una graderia de
50 metres. Pista d’atletisme
Marta Galimany.
98.500 €

26. Circuit de salut.
Incorporar una nova ruta als
itineraris «Camins saludables».
Des del parc de Mas Miquel
fins a l’skate park.
7.000 €

27. Parc de salut.
Instal·lació d’un parc de salut
al barri de Sant Josep Obrer.
Barri de Sant Josep Obrer.
10.000 €

28. Nous vestidors
al Vilar.
Construcció de vestidors a la
zona de l’antiga piscina del
Vilar.
Instal·lacions del Vilar.
187.000 €

29. Nou tartan de
la pista d’atletisme Marta
Galimany.
Renovació del tartan a les
zones malmeses.
Pista d’atletisme Marta Galimany. 59.500 €

30. Creació
d’itineraris escolars.
Marcar i senyalitzar itineraris
per anar a l’escola de manera
segura.
Tota la ciutat.
20.500 €
Llegenda:
Centre Històric
Urbanisme, mobilitat i
medi ambient

31. Vitrines i
maniquins pels armats
de Valls.
Adquisició de vitrines i maniquins per exposar el vestuari
dels armats. 30.000 €

32. Millora de la
plaça de Santa Magdalena.
Creació d’una zona infantil i un
parc de salut.
Plaça de Santa Magdalena.
130.000 €

33. Creació d’un
parc infantil al barri del
Fornàs.
Creació d’una zona de jocs infantils, amb bancs i papereres.
Zona skate park del Fornàs.
85.000 €

34. Millora dels
parcs infantils de Sant
Josep Obrer.
Canviar els elements i posar
superfícies toves. Barri de Sant
Josep Obrer. 30.000 €

35. Noves carpes
per a entitats.
Adquisició de cinc carpes per
a les activitats de les entitats.
Entitats.
7.500 €

36. Millora de
l’enllumenat als barris del
Fornàs i les Comarques.
En alguns carrers de les dues
zones. Carrers Alt Camp, Vall
d’Aran i Francesc Gumà i
Farran. 170.000 €

37. Il·luminació
automàtica als passos de
vianants.
Instal·lació d’il·luminació d’encesa automàtica en apropar-se
al pas. Principals vies d’accés
a la ciutat. 25.000 €

38. Millores en
l’enllumenat públic.
Nous punts de llum a les principals vies d’accés a la ciutat.
Principals vies d’accés a la
ciutat. 20.000 €

39. Millora de la
canalització del carrer
Carles Magrinyà.
Millora de la canalització per
evitar desperfectes en cas de
pluja.
65.700 €

Salut i esports
Cultura, educació i oci
Serveis públics

