Fase 1

CAMPANYA INFORMATIVA I
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Butlleta de presentació de propostes
Nom:
E-mail:
Edat:

J Acte de presentació del projecte
18 de setembre
20h
Sala Gòtica de l’Ajuntament

J Presentació de propostes
(Qualsevol persona del municipi, sense límit d’edat, pot fer propostes)

www.tutriescastello.cat

Escriu aquí les teves propostes: (Diposita la butlleta a la bústia)

Fins a 150.000€ en inversions

1.

2.

Opció 1 - Telemàticament: www.tutriescastello.cat
Opció 2 - Presencialment (trobaràs bústies a):
Castelló: OMAC, Biblioteca, Oficina de Turisme i Espai
Jove “El Centro”
Empuriabrava: Casal Cívic, OMAC i Centre Emprèn

3.

Castelló d’Empúries
Empuriabrava

Últim dia per a la recollida de propostes: 7 d’octubre

Moltes gràcies per participar!!

TU VOTES, TU TRIES!

Presentant aquesta proposta, declaro que conec i accepto les condicions que regula la Guia dels Pressupostos
Participatius de Castelló d’Empúries 19, que es troba a www.tutriescastello.cat.
Avís legal: d’acord amb el que diposa 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 el
Pressupost Participatiu. Pot accedir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un correu
a participacio@castello.cat

Ajuntament de
la Comtal Vila de
Castelló d’Empúries

Castelló d’Empúries
Empuriabrava

Diputació de Girona

Fase 2

Fase 4

Fase 3

VALIDACIÓ TÈCNICA DE LES
PROPOSTES RECOLLIDES

CELEBRACIÓ DEL FÒRUM
CIUTADÀ DE PRIORITZACIÓ

VOTACIÓ DE
LES PROPOSTES

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

Per mitjà del Fòrum es debatran i prioritzaran les propostes
que hagin estat vàlides.

En aquesta darrera fase, s’efectuarà el procés de votació
de les propostes finalistes.

Les propostes han de reunir els següents requisits:

Els assistents hauran de seleccionar un nombre determinat
de projectes que es sotmetran finalment a votació popular.

La votació es podrà exercir online i a través dels punts de
votació telemàtica distribuïts pel municipi.

J Ser de competència municipal
J No contradir els plans aprovats
J Ser realitzables tècnicament
J Ser viables econòmicament
J Respectar el marc jurídic i legal existent
J Ser considerades una inversió

Desembre (a concretar)
19:30 h.
Sala Gòtica de l’Ajuntament

Podran votar totes aquelles persones
empadronades majors de 16 anys.

Acabada aquesta fase es farà públic un document amb
les propostes vàlides i desestimades i el seu motiu.
Ajuntament de
la Comtal Vila de
Castelló d’Empúries

Castelló d’Empúries
Empuriabrava

Diputació de Girona

TU VOTES,
TU TRIES!

