
Període de recollida 
de propostes

Valoració tècnica 
de les propostes 

Fòrum Ciutadà 
de Priorització

Votació final

Presencialment:
s Servei d’Atenció al 

Ciutadà (SAC)
s Oficina de Turisme
s Biblioteca municipal

A través del web:
tudecideixesroses.cat 

Data límit: 23 d’abril

Les propostes recollides 
seran valorades i quantifi-
cades pels serveis tècnics 
municipals. Totes aquelles 
que siguin viables tèc-
nicament, considerades 
inversions i no superin el 
pressupost previst passa-
ran a la següent fase.

Jornada participativa 
oberta a tota la ciutadania 
que servirà per seleccio-
nar els projectes finalis-
tes que es sotmetran a 
votació popular.

Les propostes finalistes 
seran sotmeses a vota-
ció ciutadana. La votació 
s’efectuarà per mitjans 
telemàtics.

Edat mínima: 16 anys

www.tudecideixesroses.cat

PArtiCiPA En l’ElAborACió DEl PressuPOsT MuniciPaL de 2019 L’ajuntament de roses 
obre la segona edició 
del procés de Pressu-
postos Participatius. 
en aquesta ocasió, els 
rosincs i rosinques tin-
drem l’oportunitat de 
decidir el destí d’una 
partida de 300.000€ del 
capítol d’inversions del 
pressupost municipal. 
Mitjançant la reedició 
d’aquest projecte, l’ajun-
tament té la voluntat de 
seguir donant continuï-
tat a la seva aposta per 
una major implicació de 
la ciutadania en la presa 
de decisions.

s
TU DECIDEIXES!
Pressupostos Participatius

ROSES 2019



Com hi PuC 
PArtiCiPAr?

escriu tres projectes que consideris prioritaris per a la ciutat. 

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

J Fent propostes

          Via 
          electrònica: www.tudecideixesroses.cat

Presencialment: diposita la butlleta 
adjunta en qualsevol de les bústies 
habilitades a tal efecte (sac, Oficina 
de Turisme i Biblioteca).

Termini: fins al 23 d’abril

J Assistint al Fòrum 
Ciutadà de Priorització 

J Participant en el procés de votació

Podran votar totes les persones majors 
de 16 anys empadronades a roses. 

          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 300.000€
J referir-se a àmbits de competència municipal i ser viables tècnicament
J ser considerades inversions


