TU DECIDEIXES!
Pressupostos Participatius

ROSES 2019
participa en l’elaboració del Pressupost Municipal de 2019
Període de recollida
de propostes
Presencialment:
s Servei d’Atenció al
Ciutadà (SAC)
s Oficina de Turisme
s Biblioteca municipal

A través del web:
tudecideixesroses.cat

Valoració tècnica
de les propostes

Fòrum Ciutadà
de Priorització

Votació final

Les propostes recollides
seran valorades i quantificades pels serveis tècnics
municipals. Totes aquelles
que siguin viables tècnicament, considerades
inversions i no superin el
pressupost previst passaran a la següent fase.

Jornada participativa
oberta a tota la ciutadania
que servirà per seleccionar els projectes finalistes que es sotmetran a
votació popular.

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

Data límit: 23 d’abril

www.tudecideixesroses.cat

Edat mínima: 16 anys

L’Ajuntament de Roses
obre la segona edició
del procés de Pressupostos Participatius.
En aquesta ocasió, els
rosincs i rosinques tindrem 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’Ajuntament té la voluntat de
seguir donant continuïtat a la seva aposta per
una major implicació de
la ciutadania en la presa
de decisions.

Com hi puc
participar?
J Fent propostes

Escriu tres projectes que consideris prioritaris per a la ciutat.

Proposta 1

Proposta 2

Proposta 3

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

