ENVIA LA TEVA PROPOSTA
Del 27 de maig al 25 de juny de 2021 (ambdós inclosos)
La proposta ha de respondre a aquests 5 ítems: títol
de la proposta, necessitat que vol resoldre, descripció,
lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta, i si
s’ha proposat individulament, en grup (família, amics...)
o amb els membres de l’entitat (quina).
Nom i cognoms
_
Correu electrònic
_

Des de l’Ajuntament recuperem els pressupostos
participatius d’Altafulla. Un exercici d’aprofundiment democràtic que enguany us permetrà decidir de forma directa la destinació de 60.000 €
del pressupost municipal.

Telèfon			

DNI

_			

_

Proposta
_

Els pressupostos participatius d’Altafulla són un exercici
d’aprofundiment democràtic a través del qual la ciutadania pot decidir de manera directa una part del pressupost del capítol d’inversions del municipi.
Es tracta d’un procés participatiu que combina la democràcia deliberativa (generació d’intel·ligència col·lectiva), amb la democràcia directa (presa de decisions a
través d’un procés de votació).
Això vol dir que la ciutadania pot presentar propostes per
millorar el municipi. Posteriorment aquestes propostes
seran analitzades per l’ajuntament (anàlisi de viabilitat).
Després, les propostes que resultin vàlides seran prioritzades pels veïns i veïnes en una jornada participativa.
Finalment, les persones empadronades al municipi majors de 16 anys decidiran, a través d’una votació, els projectes guanyadors per tal que l’Ajuntament els executi.

MÉS INFORMACIÓ
altafulla.cat/decidim

Plaça del Pou, 1

+34 686 74 81 88

Tots els camps són obligatoris.

decidim@altafulla.cat

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers de l’Ajuntament d’Altafulla únicament per a la finalitat relativa a la gestió i tramitació de les propostes del procés
de pressupostos participatius d’Altafulla 2021. En compliment de la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot
enviant un correu a decidim@altafulla.cat.

