
*Si necessites més espai o més fulls de propostes, en trobaràs a l’OAC o al web municipal. 
Recorda que només es pot realizar una proposta per persona.  

JUNTS
CONSTRUÏM

 BADIA!

PReSSuPOStOS 
PARtiCiPAtiuS

2016 

HO ORgAnitzA:

Col·lectiu beneficiari: 

Breu descripció: 
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QUè SóN elS pReSSUpOSTOS 
pARTICIpATIUS?
Des de l’Ajuntament volem decidir amb tu 
una part de les inversions del pressupost 
municipal: 100.000 euros per als anys 2016 i 
2017. et convidem a fer propostes i votar-
les. Participa amb la teva proposta a partir 
del 24 d’octubre, fins al 8 de novembre.

QUI pOT pARTICIpAR-hI?
Podran fer propostes les persones 
empadronades a Badia del Vallès, majors 
de 16 anys i podran votar, les persones 
empadronades a la ciutat, majors de 10 
anys.

COM éS el pROCéS?
Pots participar-hi en tres moments:

1. Presentant propostes (del 24 d’octubre, 
fins el 8 de novembre).

2. elaborant col·lectivament les propostes 
als diferents tallers que se celebraran a la 
Biblioteca Vicente Aleixandre:
•	 27 d’octubre, de 10 h a 12 h
•	 2 de novembre, de 18.30 h a 20.30 h

3. Votant les propostes (gener).

TIpUS De pROpOSTeS
Pots fer qualsevol proposta en matèria 
d’urbanisme. Per exemple: remodelar o 
construir un parc infantil, asfaltar carrers, 
instal·lar mobiliari urbà, construir un 
equipament…. Qualsevol proposta que se 
t’acudeixi relacionada amb la via pública! 
Pots trobar un llistat de preus oficials 
orientatius de l’institut de tecnologia de la 
Construcció (iteC) al web municipal.

ReQUISITS peR pReSeNTAR 
UNA pROpOSTA
1. tenir visió de ciutat i generar impacte en 

el conjunt del municipi.
2. Ser de competència municipal.
3. Ser realitzables tècnicament i viables 

econòmicament.
4. Respectar el marc jurídic i legal existent. 
5. Han de ser sostenibles sense generar 

dependència dels futurs pressupostos ni 
contribucions especials. 

6. Ser inclusives socialment.
7. Ser d’interès general de la ciutadania. 

COM pReSeNTAR leS 
pROpOSTeS?
Cal omplir la butlleta que hi ha en el tríptic 
i presentar-la personalment a l’Oficina 
d’Atenció Ciutana (OAC). Disposes de més 
fitxes de propostes a l’OAC.

pReSeNTA lA TevA pROpOSTA

COM pOTS 
INfORMAR-Te’N 
•	 Al web www.badiadelvalles.net
•	 A la presentació del procés el 10 d’octubre, a les 19 hores, 

a l’Auditori Municipal.
•	 Als Tallers de propostes que tindran lloc a la sala d’actes 

de la Biblioteca Vicente Aleixandre: 
 − el 27 d’octubre, de 10 a 12 h
 − el 2 de novembre, de 18.30 a 20.30 h

A les xarxes socials

nom i cognoms: 

Dni, nie o Passaport: 

Adreça de correu electrònic 

telèfon: 

títol de la prosposta:  

ubicació:

necessitat que vol resoldre: 
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