PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2015
AJUNTAMENT
DE FLIX

Benvolgut veí, benvolguda veïna
Teniu a les mans el full de votació dels pressupostos participatius
de Flix. La ciutadania de Flix està cridada a triar, mitjançant
votació, quines de les 15 propostes que trobareu a l’anvers s’han
d’executar dins dels pressupostos de l’any que ve. Us resolem a
continuació el mecanisme de votació.
QUAN SÓN LES VOTACIONS?
De l’1 de desembre (dimarts) fins al 5 de desembre (dissabte). De
Del 12 de gener (dimarts) fins el 16 de gener (dissabte). De 9 h a 14 h
9 h a 14 h del matí i la tarda del 3 (dijous) també de 17 h a 21 h.
i el dijous 14 de gener també de 17 h a 21 h.
QUI POT VOTAR?
Tots els empadronats a Flix majors de 16 anys. Caldrà que
presenteu el document d’identitat o carnet de conduir en el
moment de la votació.
ON HE DE VOTAR?
Als baixos de l’Ajuntament (C/Major, 16).
COM HE DE VOTAR?
Heu de seleccionar entre 1 i 5 de les propostes marcant una creu
al requadre corresponent. Si marqueu més de 5 propostes es
considerarà vot nul.
Si necessiteu més fulls de votació com aquest, els podeu sol·licitar
a les oficines de l’Ajuntament o els el podeu descarregar de
l’apartat de participació ciutadana de www.flix.cat. En trobareu
també en el lloc de votació.
Gràcies per la vostra col·laboració!
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Marqueu fins un màxim de 5 propostes amb una X al requadre.
"Instal·lació d'un parc de salut al poble

........................................................

Adequació d'un nou Centre de Rehabilitació ................................................
Habilitar una pista poliesportiva al centre del poble

................................

Xarxa de comunicacions oberta, lliure i neutral de
Flix mitjançant Wifi................................................................................................
Posar dobles portes a l'edifici del mercat i tires antilliscants
a les escales d'accés ........................................................................................
Canvi de marcador del pavelló i equip de música
i megafonia ........................................................................................................
Il·luminació exterior i museïtzació del Castell Nou ........................................
Substitució de les finestres d'alumini de l'Escola
Enric Grau Fontseré
........................................................................................
Substitució caldera gasoil del Casal Sant Jordi per
una de biomassa (estella) ................................................................................
Reconstrucció d'una premsa del Molí d'Oriol ................................................
Pintar els dos edificis de les escoles (aules, sales, biblioteca…)

................

Adequació de la planta baixa de l’edifici de l’ajuntament
vell per sala polivalent ........................................................................................
Construir col·lector per les aigües pluvials del C/ Escoles

........................

Substituir equips d'aire condicionat i punts de llum per
uns de baix consum a la llar de jubilats ........................................................
Nou embarcador a la zona de l'escullera del riu de baix

........................

