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Nom:

tudecideixesroses.cat
Correu electrònic
Escriu aquí sota les teves propostes de futur per a Roses. Recorda que han
de ser inversions i que no poden superar els 300.000€ de cost.

Propostes:

Moltes gràcies per participar!

Departament d'Economia i Hisenda

Com invertiries 300.000 €
del pressupost municipal?

Departament d'Economia i Hisenda

Fases del procés
1

Vols proposar
idees de futur
per a Roses?

PRIMERA FASE
Recollida de propostes
Tots els veïns i veïnes de Roses podran fer propostes de futur per al municipi.
Tens dues maneres de fer arribar idees o projectes a l’Ajuntament:

L'Ajuntament impulsa
un nou projecte de
Pressupostos Participatius.
Junts, els veïns i veïnes de
Roses decidirem com
invertir 300.000€ del
Pressupost Municipal
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Web tudecideixesroses.cat
Només cal que omplis el formulari electrònic que trobaràs en la mateixa
pàgina web.

Punts físics de recollida de propostes
Si prefereixes fer arribar les teves propostes de forma presencial, només cal
que emplenis la butlleta que trobaràs en aquest mateix fulletó, la retallis i la
portis a qualsevol dels següents equipaments:
• Ajuntament
• Biblioteca
• Oficina de Turisme
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Les propostes que superin el filtratge anterior seran debatudes en un Fòrum
Ciutadà obert a la participació de tots els veïns i veïnes de Roses. Els assistents decidiran els projectes finalistes, que seran els que passaran a la
votació final.

Data límit per a la recollida de propostes: 30 de setembre
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SEGONA FASE
Classificació de les propostes
Un cop tancat el període de recollida de propostes, tots els projectes presentats
seran analitzats pels serveis tècnics de l’Ajuntament a fi de determinar si compleixen amb els requisits per poder passar a la següent fase. Aquelles propostes
que no s’ajustin a algun d’aquests requisits seran descartades del procés.
Quins requisits han de complir les propostes per ser considerades vàlides?
• No poden superar els 300.000€
• Han de ser inversions
• Cal que s’ajustin a les competències de l’Ajuntament
• No poden contradir el marc legal vigent ni altres plans aprovats per l’Ajuntament

TERCERA FASE
Fòrum Ciutadà

Data del Fòrum Ciutadà: 23 d'octubre
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QUARTA FASE
Votació final
Com es farà la votació?
La votació es durà a terme de forma telemàtica a través del web:
www.tudecideixesroses.cat
Quan es podrà votar? del 3 al 18 de desembre

Trobaràs tota la informació sobre el procés al web
tudecideixesroses.cat.

Què és una inversió?
Bé inventariable que és permanent en el temps, que té un principi i un final. La
renovació o creació d’un equipament, la millora d’un espai públic i l’adquisició
de mobiliari són alguns exemples de béns inventariables.
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