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Qui pot votar?
totes les pesones majors de 16 anys
empadronades a Vilafant
Aquests són els 2n Pressupostos Participatius mitjançant
els quals la ciutadania vilafantenca pot proposar, debatre
i decidir on invertir 100.000€ del capítol d'inversions del
Pressupost Municipal dels anys 2020 i 2021.

Dues formes de votar:
per internet
Amb
ordinador,
mòbil o
tauleta
pressupostosparticipatius.vilafant.cat

presencialment
Amb la butlleta que
trobareu als punts de
votació:
- Pavelló Municipal
- Ajuntament

voteu del 5
al 30 nov

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
VILAFANT 2020-2021

Els veïns i les veïnes van presentar 111 propostes de
les quals la Comissió Tècnica va validar i fusionar 49, de
les que van passar a la final 12 de prioritzades, entre les
que podeu ara triar amb els vostres vots.

Com podeu votar?
Cal identificar-se amb
el DNI/NIE i la
data naixement
pressupostosparticipatius.vilafant.cat

presencialment
Caldrà escriure el
DNI/NIE i la data de
naixement a la
butlleta.

Podeu votar 3 propostes com a màxim.
El sistema informàtic només acceptarà una votació per
persona (prevaldrà la d'internet per sobre de la física)

Del 5 al 30 de novembre 2020
Nota legal: Tant el vot com les teves dades són confidencials. Només s'emprarà el
núm. document d'identitat i la data de naixement per a comprovar l'empadronament.
D'acord amb el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) us informem
que les dades consignades en aquest procés s'incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l'Ajuntament
amb la finalitat de recollir les votacions dels pressupostos participatius. No se cediran a terceres persones.
En qualsevol moment pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació
adreçant-se a l'Ajuntament de Vilafant, Pl. de l'Ajuntament, 1 - 17740 Vilafant.

Decidim plegats la inversió de
100.000€
del Pressupost Municipal
2020-21
Més informació:
pressupostosparticipatius.vilafant.cat
serveispersones@vilafant.cat
AjuntamentVilafant
@AjVilafant
@AjVilafant

Fase de votació final:
del 5 al 30 de novembre 2020
pressupostosparticipatius.vilafant.cat

Hi dona
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v

Us recomanem que voteu electrònicament, és molt fàcil:
pressupostosparticipatius.vilafant.cat
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Si voleu votar presencialment, empleneu aquestes dades:
Data de naixement:
DNI/NIE:
pressupostosparticipatius.vilafant.cat

voteu com a màxim 3 propostes i dipositeu aquesta butlleta a les urnes instal·lades a
l’Ajuntament i al Pavelló Municipal d’Esports

Tres mini deixalleries 9.349€
Tres panells “mini deixalleries”,
un per cada nucli, per a facilitar
el reciclatge de piles, bombetes,
cd’s, cartutxos impressores,
carregadors...

Millora Parc Infantil 25.206€
Ampliació i millora del parc infantil de
davant l’Escola Les Mèlies, Plaça
Atlàntida, amb tanca perimetral, replantació d’arbres, nous jocs (gronxadors,
balancins, molles, caseta, piràmide de
cordes...) i noves lluminàries LED.

Equips audiovisuals 28.647€
Compra i instal·lació d’equips audiovisuals pels centres cívics Les
Forques (pantalla i projector) i Les
Mèlies (pantalla i projector, equip de
so i nova il·luminació).

Equip de so portàtil 9.309€
Equip de so portàtil per a activitats municipals,
i a disposició de les entitats que ho necessitin.
Composat per dos altaveus autoamplificats i
dos focus LED (RGB) amb peu, micròfon
sense fils i taula de so incorporada.

Millora camins Manol 30.702€
Arranjaments i modificacions dels itineraris i
camins de l’entorn del Manol. El projecte inclou
desbrossament i eixamplament dels camins,
adequació de miradors de natura, nou mobiliari
de fusta, millores de les passeres i reconversió
en zona de pícnic antiga esplanada d’horts.

Llums LED Camp futbol 45.646€
Substitució de l’actual il·luminació
halògena per una de baix consum LED.
El projecte inclou substitució de focus
situades als “còrners” i instal·lació de
2 noves torres addicionals per millorar
i completar la il·luminació.

Nou mobiliari públic 16.299€
Parc “street workout” (entrenament a
l'aire lliure) a la zona verda de davant
de MIFAS, amb set elements (espatllera,
barres paral·leles, barres de flexions, recorregut “monkey”, equips d’abdominals i
dominades), dues taules de pícnic i una

gandula de pedra.

Caldera Pavelló 44.783€
Compra i instal·lació d’una nova caldera pel
Pavelló Municipal per a garantir una temperatura òptima de l’aigua de dutxes dels vestidors.
S’optaria per un model més adaptat als nivells
de consum actuals.

Carrosses Cavalcada 19.275€
Adquisició de noves estructures desmontables. Nova decoració diferent
per a les 3 carrosses dels Reis
d’Orient, amb estructures d’acer i fusta
amb il·luminació LED.

Senyalització Manol 6.543€
Instal·lació de senyalització de gran visibilitat
als camins de l'entorn del Manol. Plafons
informatius (flora i fauna) de grans dimensions, i rètols indicatius en els encreuaments
i desdoblaments dels diferents camins.

Cadires Casals d’avis 11.525€
Adquisició de 100 cadires noves pels tres
casals de la gent gran. Consisteix en disposar
de seients més còmodes que els actuals
instal·lats als Casals del Nucli antic, de Les
Forques i del Camp dels Enginyers.

Abeuradors de gossos 2.000€
Instal·lació d'un abeurador per a gossos al
"correcan" de la zona d'Els Pins (al cantó de
la piscina). Una nova font adaptada també
per a gossos, no només per a les persones,
que beuran de sortidors diferents.

