Butlleta de presentació de propostes
Nom:

Arriba la 4a edició dels
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
#VALLS2020

e-mail:

Escriu aquí les teves propostes:

Com
invertiries

250.000
euros?

Període de presentació de propostes:
del 16 de setembre al 13 d’octubre

Moltes gràcies per participar!
Presentant aquesta proposta declaro que conec i accepto les condicions que regula el
Protocol dels Pressupostos Participatius de Valls, que es troba a www.valls.cat
Avís legal: d’acord amb el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal (LOPD).
Llei 15/1999, us informem que les dades consignades en aquest document
s’incorporaran en un fitxer creat per l’Ajuntament amb la finalitat de recollir i/o enviar
informació oficial d’interès relacionat amb els Pressupostos Participatius. Pot accedir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un correu a
participacio@valls.cat

www.valls.cat

Telemàticament a través del
formulari que trobaràs a

Presencialment a través de les bústies
ubicades a: la Biblioteca, el Centre Cívic
dels Pisos de Clols, l'OMAC, Vallsgenera, el
Centre Esportiu Municipal El Fornàs, i per
mitjà de sessions dinamitzades als barris.

En aquesta fase es publicaran
les propostes que hagin estat
validades pels serveis tècnics
municipals i també aquelles
que hagin estat desestimades i
el seu motiu.

1 - Ser de competència municipal.
2 - No contradir plans ja aprovats.
3 - Ser realitzables tècnicament.
4 - Ser viables econòmicament.
5 - Respectar el marc jurídic i legal
existent.
6 - Ser considerades una inversió.

Les propostes han de reunir els següents
requisits:

també mitjançant una eina electrònica

La votació es realitzarà presencialment i

finalistes.

procés de votació de les propostes

En aquesta darrera fase, s’efectuarà el

empadronades a Valls majors de 16 anys.

Podran votar totes aquelles persones

que comptabilitzarà els vots.

desembre

Votació popular

FASE 4

novembre

Període d’informació
dels projectes finalistes

FASE 3

Les propostes recollides
presencialment i electrònica seran
valorades i quantificades pels serveis
tècnics municipals.

octubre

Validació tècnica
de les propostes recollides

FASE 2

Recorda: l’últim dia per a
la recollida de propostes
és el 13 d’octubre

setembre

Presentació
de propostes:

FASE 1

LES FASES

