Una nova oportunitat per participar en el disseny
del futur de l’Arboç
Després de l'èxit de participació aconseguit en les dues primeres edicions, enguany els
veïns i veïnes del municipi tindrem l’oportunitat de decidir el destí d’una bossa de 50.000€
de la partida d’inversions del Pressupost Municipal. Amb aquesta nova convocatòria, donem continuïtat a un projecte que va néixer amb la vocació d'esdevenir protagonista en
l'aposta global de l'Ajuntament per impulsar la participació ciutadana al nostre poble.
Desitjo que la implicació d'arbocencs i arbocenques en aquesta nova edició del Pressupost
Participatiu sigui tot un èxit i que rebem, un any més, un bon grapat de propostes.
Alfons Ribas
Regidor de Participació Ciutadana

PARTICIPA EN L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2019
1

PERÍODE DE RECOLLIDA
DE PROPOSTES

Es poden enviar propostes a través del web
arbocencopina.cat o per mitjà de les bústies
ubicades a l’Ajuntament, la Biblioteca i a la Casa
de Cultura.

3

FÒRUM DE
PRIORITZACIÓ

Sessió participativa oberta a tots els veïns del
municipi que servirà per prioritzar les propostes
que hagin superat el filtre tècnic i seleccionar els
projectes finalistes que passaran a la votació final.

Data límit: 29 de març.

2

VALORACIÓ TÈCNICA
DE LES PROPOSTES

Les butlletes recollides presencialment i electrònica
seran valorades i quantificades pels serveis tècnics
municipals.
Totes aquelles que siguin viables tècnicament i no
superin el pressupost fixat passaran a la següent
fase.

Ajuntament
de l’Arboç

4

VOTACIÓ
FINAL

Les propostes finalistes seran sotmeses a votació
ciutadana.
Es podrà votar per mitjans electrònics i presencials.
Edat mínima: 16 anys.

www.arbocencopina.cat

COM HI PUC
PARTICIPAR?

J Assistint al Fòrum

Ciutadà de priorització
de propostes
Data a determinar

J Participant en el procés
de votació

Podran votar totes les persones majors
de 16 anys i empadronades a l’Arboç.
La votació es podrà fer tant de forma
presencial com virtual

J Fent propostes
Via electrònica:
www.arbocencopina.cat
Presencialment:
Diposita la butlleta adjunta en qualsevol de les
bústies habilitades a tal efecte (Ajuntament, Casa
de Cultura i Biblioteca).
Últim dia per a la recollida de propostes:
Divendres 29 de març de 2019

Nom:
E-mail:

Escriu fins a tres projectes que t’agradaria que formessin part del Pressupost Municipal de 2019.
La quantitat sotmesa a votació ciutadana és de 50.000 €.

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

MOLTES GRÀCIES PER LES TEVES APORTACIONS!
I RECORDA QUE...
Només seran sotmeses a votació aquelles propostes que compleixin els següents requisits:
J Tenir un cost menor o igual a 50.000€
J Referir-se a àmbits de competència municipal i ser viables tècnicament
J Ser considerades inversions

